






सारमञ्चरो । 
~न 

मरामरोपाष्याय- 

्ोजयक्लष्णतर्कालद्कारेण बविरचिता। 

परिडितकुलपति- 

वि, ए, उपाधि-घारि- 

प्नोमच्जोवानन्द-विद्यासागर-मटाचा्यत्मजनं 

पर्डित-्रोयुक्त-आशुबोध-विदाभूषरन ` 

कतया परिवदितव्याख्वया समलङ्कता \. 

तद ङ सम्भवेन एस, ए, वि, एल, इत्यपाधिकेन 

पर्ट्ति-श्ोपञ्चानन-तकपञ्चाननेन् 
संस्कता प्रकाशिता च। 

दितौय संस्करणम् ¦ 

कलिकातामहानगर्व्याम् 
वाचस्पत्ययन्त्े 

मुद्रिता। 

षर १८३५। 

सवं स्त्वं संगतम् । दन्यमनकान्नरमह (8 ) । 



प्रकाशक ॥ पण्डित-गौपश्चानन-तकपश्चानन। 

रन्*, रमानाथ मज्ुम्दार टोट, भाण्हाष्ट- 
प्रा्िखान- न ॥ ॥ 

श्र. पोष्ट-श्रफिख। कलिकाता। 

` प्रिण्टर-वि, वि, मुखजौं । 
२न०, रमानाय मजुम्दार द्रोर्, कलिक्ाता। 
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(१) हेरम्ब चरणदन्द्रं विघ्रनाशकरं परम् | 
प्रणम्य जयक्छष्णेन क्रियते सारमञ्चरौ ॥ 

(२) तन प्रथमतः कालवय-निरूपगम् | 
(३) वत्तबानध्वं मप्रतियोगित्वम् अतीतत्वम् । 

=------- - -- --- ~----------------- 8) | 

नत्वाऽऽदवरविन्दसुन्दररुचिं वागोश्ररीं सिद्धये ` 

शन्दानःमनुश्सनं सरलया वाचा स्फ़ट शयन् । 
व्याचष्टे जयज्शनू रिर चितां सारादिमां मन्नं 
विद्यामू््रण #षनाममदितो विप्राशवोघः सुघ्रौः॥ 

इद्ध खलु व्याक्ररणं नाम शब्दानुशासनम् “रद्य शब्दानुश्णसनम्” 

दति भमाष्योकरः। किञ्च “एकः ग्रन्टः सुप्रयुक्तः सम्यजन्तातः स्वर्ग लोके 

कानधघुक् भवति” दल्यादि वेदवाव्ेभ्यश्र स॒प्रतोतमेव शिश्याना 

मुपादेयचम् । ततर किल शब्द्-प्रयोगाव बोधे वयाकर णसा रां शभ्येव प्रति- 

नियन्तृत्वात् सुक तारमतोनामग्रेषतो बे याकरणसि दान्त वरभुत्वुनां सुखाव- 
गमाय सःरमन्र्याच्यं ग्रं चिज्ञोषुतर्कालङ्ारो निर्विप्रिन प्रारिखितपरि- 
समप्रिकामोऽविगोतशि्मचाःरविषयं वित्रविनाशकविनायकप्रणामरू पं 

मङ्लमाचग्न्नादह, प्रणयेति --वित्ननाशकरं “पर” गं ₹हैरग्नचरश- 

इन्दं प्रणम्य, तर्कालङ्गसेपाधिकेन जयक्तश्रामणा, इर्य वत्यमारा 

"'सारमञ्चसे? साराणां, व्याकरणशास्तलयति शषः, मञ्जरो गुच्छः, सा यत 

एवम्भूता पुल्तिकत्यघेः, क्रियते ॥ १॥ 
ततादौ सव्भियामकतवा कालमिव निरूपयति, तत्रेति ।--“तल्'? 

निरूपणोयेषु । कालघापरिच्छिन्रखयापि तद्रचतौतत्वाना गतत्वादिवस्तु- 

भेदेन विन्वं सङ्चछत । २॥ 

वर्तमानत्यादि ।- “वत्त नानघ्वंपप्रतियोगित्म्' श्रारखपरिसमाप्त- 
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(४) वत्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं भविष्यम् । 

(५) खावच्छिन्रकालइत्तित्वं बत्तम्मनत्म् । 

त्वमित्यै; । अत्र वर्तमानपदानुपादाने पाकानुकूलवत्तमानक्ततिदश्ायाम् 

अपाचौदिति प्रयोगापत्तिः खात्, उत्तरकाले ताटशवर्तमानक्ततेध्वंस- 

सम्भवेन ध्व॑सप्रतियो गित्वख तल सच्चात्। स किलातीतः कालोऽद्यतना- 

नद्यतनभेदेन हिविधः। ग्रतोताया रातेः पश्चाच्लन आगामिन्या; पूर्वान 
सितो यः कालः तत्र त्ततिष्वंसप्रतियोगौ अद्यतनातौतः, तदतिरिक्तः 

अनद्यतन इति । ३ 

वत्तमानेति ।--वत्तमानकालोत्तरकालोत्यत्तिकत्वम् इत्यर्थः । अतापि 

वत्तमानपदानुपादाने पाक्षानुक्रूलवत्तमानक्ततिदशायां पच्यतीति प्रयोगा- 

पत्तिः स्यात्, ताट्शवत्तमःनक्षतः पृवकालावच्छ देनालनि प्रागभावसत्वेन 
प्रागभाव प्रतियोगित्वस्य तत्र स्वात् ॥ ४ ॥ 

साव च्छिनेत्यादि ।--प्रयोगसमानकालौनत्वम् आारब्धापरि समाप्तत्वं 

घा तदधः । येन वस्तुना यः कालोऽवच्छिद्यते स तख वत्तमानः, यथा- 

इदानीं घटो वत्तेते इत्यत्र चटो वत्तमान इति शब्द बोधः । अत 

स्वरावच्छित्त्ववि?षरानुपादाने पाकानुकरूलातौतादिक्ततिदशायामपि 

पचतोति प्रयोगापत्िः सात्, तटृशतोतादिक्ततो कालत्तस्सित्वसत्वात् $ 
सप्रयोगा1धिकर गकालघ्न तित्वं तन्नष्कष्टाघः। स्वं तत्तदाख्यातप्रत्ययत्वे- 

नाभिमतम् । स वत्तमानः पृनश्चतुर्खा भिद्यते, तधा हि “प्रत्तोपतरप्चैव 

चरत्ताविरत एव च । नित्यपरत्रत्तः सामीप्य: वर्चमानश्चतुर्विधः।” इति। 

क्रभेगोतषामुदादरगं यथा-मांसं न खादति, ्रादौ मांसभोजनप्रतत्तः 

परतः उपरतः इत्यवगमः । इइ कुमाराः क्रोडन्ति, तदानोन्तनक्रौड़ा- 
पमावेऽपि पूर्वकरौड़ानां बुद्धौ वत्तमानत्वात् । पर्वता िष्ठन्ति नित्यप्दत्त- 

त्वात् \ किच पर्वतानां स्ितत्वन वरत्तमानत्वेऽपि भूतभविष्यत्कालाभ्यां 
सम्बन्धविवचया पव तास्तस्य: स्थाखन्ति दरत्यपि खखात्। सामोप्यश्च 

एुनद्िविधः, भ्रूतसामोप्य; भविषत्खामौष्यश्च। भूतसामौप्यो यधा? 

"५७-७/ 
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(६) अथ लक रादेः शतिनिरूपणम् । तत 
लटो वत्तमानत्वम् । विधिलिडो भविष्यत्वं 
(७) विधिः सम्भावना च। विधिः कन्तव्यतोपदैशः। 
(८) सम्भावना कल्पनम्। लोटो भविष्यम् भाशौः 
प्रेरणा च । आशोः शुभविन्तनम् । प्रेरणं प्रवत्त नम्। 
्रागोलिखो भविष्यच्चम् आशौश्च । लुटख्टो- 
भेविष्यत्वम् । तव्यानोययोभेविष्यच्वं विधिश्च । 

न "~ --------------- + 

कदा आगतोऽसौति प्रश्रे अध्वखेदादैषंत्तमानन्वात् एषोऽदहमागच्छामोति 
श्रागतोऽपि वदति। भविषयत्षामौप्ये यधा-कदा गमिष्यसि इति प्रशच 
एषौऽदं गच्छामौति गमने क्रियमागोयमो वदतोति। ५॥ 

अधेत्यादि ।- “अरथः कालल्यनिरूपणानन्तरं कालविशेषवाचक- 

लड़ारौनां शक्तिं निरूपयति । लक्रराः खलु दशविधाः, लट् लिट्. 
लुट् खट् लेट लोट् चैति टकारेताः षटर्। लङः लिड लुटः 

दति डिमतश्चन्वारः इति त्कालङ्रेगतेषां विग्नेषतः प्रयोगय्थानानि 

उदाद्कियन्ते विशदम् ; अता हरिः+ “वत्तमाने परोक्ते श्वो भाषिन्य्धे 

भविष्यति । विध्यादौ प्रेरणादौ च भृतमात्रं लडादयः । सत्यां क्रिया- 

ऽतिपत्ती च भूते भाविनि ङ् सखृतः।॥» इति ॥ ६। 
विधिरिति ।- विधिर्नाम प्रषणमिति भाष्यकारः, भृत्थादैः कस्याश्चित् 

क्रियां नियोजनमिति च तदधः। यथा-अग्निरोवं जुद्ुयात् 
सव गकाम इति ॥ ७। 

सम्भावनेति । --“ सम्भावनं, क्रियासु यौग्यताऽध्यवसायः $ तच्च 

सम्भीबनं छम इति चैत् भवति, तदा लिडः खादिव्य्थः। अत सूं 

“सम्भावनेऽलमिति चेत् सिद्ञाप्रयोगे (३।२।१५४ पा०)। रपि 

गिरिं शिरसा भिन्यात् अत्र सम्भावनादयोतकोऽपि शन्दः। गिरिविदारण 

पर्याप इति खम्भ वना४ल गम्यत 1 ८ ॥ 
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लङ्लडेरतौ तत्वम् । (£) लिटो वक्तुपरोचत्वमतो- 
तत्वञ्च । (१०) खडऽतोततवं क्रियातिक्रमञ्च । कुत- 
श्चिदेगुण्यात् क्रियाया अनिष्पत्तिः क्रिया; तिक्रमः । 
(११) यङः क्रियासममिव्याहा रोऽतिश्यितत्वञ्च । 

लिट इत्छादि ।-लिटाऽनदयतनभूतत्वं पारोच्यन्चाघधः। पाराच्यन्तु 

चच्तरादोन्द्रियाणामविषयत्वं, साच्तात्कःरभिन्नविषयत्वमिति यावत्, तेन 

दि सन्तात्कृतव्यःपारे न लिूप्रयःगः। ननु अहं पपाचेन्यादौ उत्तमपुरुष 

कद्यं लिर्प्रतत्तिः ? इड खलु प्राचौनेरुक्तं चिन्तव्यासङ्गटदिति। ततः 

सा्तात्क रोमोत्यादिज्ञानातिषयत्वमिति फलिताः | ९ । 

खडः इ ति ।- खड़े भूतत्वं भविष्यत्वं जन्यजनकत्वच्चा धः, “लिङ निमित्त 
लड क्रियाऽतिपत्तौ" ( ३।३।१३८ पा० ) इति सूत्रात् । क्रियाऽतिपत्तिः 

क्रियाया घात्वधख्या तिक्रमेग पतनं सम्भावनमित्यघः। यदश यत्कानि 

वा क्रियायाः सम्भवः तदन्यस्मिन् देशे कालै वा तत्सम्भावनं, प्रसञ्जनमिति 

यावत् । उदाहरणं यघा,--यदि वभसदखमजौविष्यं, तदा पुत्रशत- 
मजनयिषप्यम् इति॥ १० ॥ 

यङ इत्यादि ।-- क्रियायाः "“समभिव्यादहारः'” पौनःपुन्यं, तच्च प्रक्रत- 

घात्वधजातोयक्रियोत्तर तादृश क्रिया०ऽनन्तय्यैरूपं, तच प्रज्त्य् पि्ैषया- 

त्वेनान्वति ; यथा, पापव्यते इत्यादौ प्रक्नतघात्वर्धः पाकक्रिया, 

तज्जातोयक्रिया पाकक्रियेव, तदडुत्तरवर्तिनी तादृशरक्रिया अर्धात् 
तच्जातौयक्रिया पाकक्रियेव, तदानन्तय्यं तादृश्पाकक्रिय।ष्वंसाधिकरण- 
कालच्रत्तित्वं, तेन पाकोत्तरपाकानन्तस्छवत्पा कक्ततिमानिति श्णन्दबोधः, 

एवञ्च पाकक्रियाया यधोत्तरं प्र्तिखल्े एव पापच्यते इति व्यवद्ारः, पुनः 

पुन: पचतोति विवर णम् । दिः पक्तरि पुनः पक्तत्वेऽपि न निरुक्तं पुनः पुनः 

पक्त्वं,पाकक्रियाया विभिनरत्वन तज्जातौयत्वविरद्ात् । पाकोत्तरत्वादि- 

कच्च॒ पाकसमानकत्तकच्गर्म, तेन पुरुषान्तरोयपाकाद्यत्तरत्वमादाय 
पापच्यते इति न प्रयोगप्रसङ्गः । ““अतिश्यितन्चञ्च'” भृशः, तधा च, 

प्रघानक्रियाणामतिश्रयितत्व भरश्रत्वे यड भवति,तथा हि,जाच्वल्यते दत्यादौ 



सारमञ्रौ । [५] 
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(१२) सनो घात्वधेविर्षय णा च्छा,समानकेत्तकत्वे- 

$भिधानम्। (१३) णचः कत्तत्व प्रयोजकव्यापारो 

~= 

~~~ - ~ -- ---~ ~ - ~~ --------------==~---------------~--------------~ ~~~ ~--~- न~ 

भूपं व्वलतोत्यवाधः। केचित्तु प्रधानक्रियःणां प्रघार्नक्रि्ोपक\रका- 
गामधिग्यणादौनां वा खशतास्ये यड. भवति, पाकाभावस्ज्ञे जाल्वल्यते 

इत्यपि प्रव्रागः, तत्न प्रघानक्रियाणां भश्रता } एवं प।कग्यशऽपि जाज्वल्यते 

दति प्रयोगः, नेव प्रघानौभूतपाकक्रियोपक।रकज्वलनयख भृशत(, अत एव 

तत्र तत्र भूं ज्वलप्रोत्यवाचः, न तु पुनः पुनन्वलुतौति प्रादुः ॥ ११॥ 
सन इति ।--““घाच्रवित्रथिणो सन्-ग्र्धय-प्रज्नतिभूतघात्वय- 

विषवथिखौ या इच्छा सेव सनोऽथः, `“सप्रानकनुकन्डे'” धान्वक्चख 
द छसमानकनुकत्वे सनोऽभिधानसिव्यधः । यथा--पाकं चिक्रौषतौत्यादौ 
दिलोयार्थस्य विणयत्वस्य एूलवात्वथ क्रतावन्वयः, पाकान्वितर्लधाचय- 

करतः स्वसमानकत्त कन्य-स्वविषयत्वेरूपरूम्बन्धाभ्यां सन्रच्छायामसयः $ 

तथा च, पाकविणयताकक्ततिसमानकन कःाद्क्रतिविपयः च्छ नानिति 
शरान्दवोधः । एवं पक्तु्मि्छतौति वाक्छात् पिपत्चतीत्यादौ टम्-प्रज्रतिमूत- 
पचधात्वर्थस्य विषवत्व-सनानकततृकन्टर परम्बन्धाभ्यामिच्छाथ।मनतयपत् 
पाक्रसमानकनकपाकविपयक्ैच्छवानिति वौषः। अत एव र्ट 
तिष्ठासतौत्यादि प्रयोग नापत्तिः, धात्व खि रकमकतया गदश सद- 
त्वस्य तत्र बःघात्, परन्तु गदे तिडास नित्य प्रयोगः साध: । सन्नयच्छसां 
दितौयान्तज्ञम्यय पाञ्षविभ्रेयता कत्वख खरूपसम्ब^्धन, धात्व धस्य 

क्यार: स्व्ताध्य चग्रकारवव्रएट यसमा नकन कत्वसम्बन्नान्ववोपगमे त 
ग्टडिभ्रियिक्ां सयिःतप्रकारकचछछां बोधयन् ताटृशप्रयौगः प्रभासं 

स्यात्। अत्र स्वसनानकत्तकत्वनिवेशादन्यरौयक्रतिपःकारैरिच्छवति 

अयं चिङ्गोणति प्रिपन्नतौत्ारि प्रयोगस्य नापत्तिः। अवदं वीध्यं--यतर 

 किकौर्रारैः प्रतरल्यादिसर्पेष्ट।घनत्वं तत चिक्र दिगौचरेच्छासच्चऽपि 

दच्छायकप्तनन्तान्. न सन्-प्रत्ययः “सनन्तातर सनिष्यते” इत्यतुशासनात् 
चिकौधिमतौत्यादिकी न प्रयोगः॥ १२। | 

णिव इत्यादि -“ककुत्वभयौ जकः” प्रयोज्यकनृतनिं यत् कतततवं 
कत्य वुद्भूलभ्यापार; तद्य प्रयोजकः सम्पादकः; “व्यापारः प्रषदिकः, 



[६] सारमञ्जरो। 

इेतुमानथः। (१४) ठचो वत्तंमानलत्वम् । 
------ 

“हेतुमान्” सखनष्ठाघारतानिरूपिताधेयतासम्बन्वेन देतुवतास्ि स 
तेतुमान् ईतुद्त्तिरित्यधः, प्रयोजककत्तनिष्ट॒ इति यावत्, तधा च, 

देतुनिष्ठः कनंत्वप्रयोलकव्यापारः रिच्-प्रत्ययखाधं; । तत्न च प्रयोजक- 

कत्तरेव रैतुसं ज्ञा कततसंन्ना च वोध्या, ^तव्मयोजको हेतुश्च” ( १।४।५५ ) 
पाणिनिसूत्रं, तदधस्तु-“तस्य" कतः, प्रयोज्यकततेरिव्यथः, “प्रयोजकः 
प्रेरकः, तथा च, प्रयोज्यकक्तव्यापारानुकरूलव्यापारवान् इडतुसं ञः कन्- 

संज्ञ स्यादिति। तत च श्स््ान्तरमपि--“^प्रेषणाष्यषसी कुवन् 

तत्छमर्घानि वाऽऽचरन् । कर्तेव विदितः शस्ते हेतुसंज्ञां प्रपद्यते ॥» इति । 

तत च “तक्छमर्थानि? तख शिचप्रक्रतिभूतघात्वधेखय सम्पादनसमर्थानि 

कार्य्याणि आचरन् $ एतेन अचेतनादटैरपि ताटृश्कार्य्याचर रनुकूलत्वेन 

कत्त्वं बध्यते । एव च प्रयो ज्यकनृनिष्ठकततृत्व( छत्यनुकूलव्यापार ) प्रयोज- 
कव्यापारः प्रषादिः प्रयोजककत्तनिष्ठ इति णिच्-प्रत्ययसय निष्कुटाः । 
तधा च, दैवदत्तः यज्नदत्तन पाचवतौत्यत्र यक्रदननिटपाकककत्नप्रयोजक- 
प्रेभणाररिरूपव्यापारवान् दंवरत्त दति श्ण््दबोधः। अचतनसख प्रयोजक- 

कत्तत्वस्थने भिचा वासर्याति भिन्लुकं, सङ्कामो वासयति वौरमित्या दिस्य 

भिच्चक्रादिनिषठवासादिकत्त चप्रयःजकव्य.पारः प्रचुरतरभिक्चालामादि- 
जन्यटश्िविपरेषः, तस्सम्पादकत्वेन ताट्शव्यापारवती भिचा इति बाघः। 

चुरादिस्यघ्ष ख्वाध णिचः स्तेयादिरूपोऽघः, तन चोरयतौत्यादौ 

सम्पदेनान्यतरपैयथ्यनियमेन स्तेयादिरूपस् शिजन्तघात्वद्स्यानुकूलक्तति- 
मानिति बोधः। कंचित्त घातुप्रक्ततिकसख शिचोऽनुक्रूलव्यापारः व्यापार- 

मातं वाऽघैः, शन्दवबोपे अपदाघ॑सय संसर्गविधयवैव भानस्ीकारेण 

व्यापारमात्रा् घात्वधसयानुकूलता संसग भानसम्भवात् ; एवच्च 
चैत्रं भावयति आत्मानं गमयतीत्यादौ चेलोत्यच्नुकूलव्यापारवान् आतम- 

गत्यनुकूलव्यापार वान् इत्यादि श्णन्द बोधः । क्रचित् कानानुकरूलव्यापारो- 

ऽपि खिचोऽघैः, यघा--कथचकः कंसं घातयतोत्यादौ कंसदननक्तानानु- 

कूलाभिनयादिरूपव्यापारवान् कथक इति बोघ इति प्रादुः ॥ १३। 

ठचो वर्तमानत्वमिति -“वत्तमानत्वं'" खावच्छिनकालत्तत्तित्वं ख- 



सारमञ्नरौ । ` [७] 

(१५) शद-शानथोवत्तमा नत्वमेक कत्त कलम् एक- 

कालोनत्वञ्च । क्-कवतु-प्रल्ययोरतोतत्वम् । 

(१६) तुम्-वुणोः क्रियार्था क्रिया एककर्त॑क- 

प्रयोगाधिकरणकालत्रत्तित्वं वाऽचः। च्राता इत्यादो तु आश्रयत्वा्धक- 

तायाः कतः कुप्तचेन कन्तेक्तश्च क्रतावेव शक्रः टजधवत्तमानत्वस्य 
तु ताद शक्ततावेवा चयात् पक्ता गन्तत्यादौ पाकानुकूलवर्तमानक्व्या ग्यः 
गमनानुकूलव तमा नक्रत्या्य इत्यादि बोघनिर्वादः | “श्रोलाचारसाधुषु 

वत्तमाने दडः इति सङि्नसारसूत्रे क्रमदीश्वरेण टो वर्तमान- 
त्वा्घांमभित्रानात्, समुग्धवाधे च “टखको घे” दति सूतव्याख्यायां 

“वत्तमानकालेऽभिघानात्"' इत्यादेः रामतकवागौओेना युक्तचाच्च टचो 
वत्तमाननत्वाधकत्वं नाप्रामाणिकम् । शलाय टचो विधानात् यःद्ायो 
गच्छन्ति, पक्तारो गच्छन्तोत्यादिप्रयोगसख युद्पाकायनुकूलवत्तमान- 

क्त्यभवेऽपि याद्ारीनां युडपाकादिशौलतया अपचत्यपि सूपकारे 
पचनयोग्यतया पाचक इति एयागवत् नानुपपत्तिः ॥ १४॥ 

श्रट-शानयोरिति -शट-प्रत्ययख शन-प्रत्ययख चैत्यः । “एक- 

कततृकात्वं” शट-शानप्रत्यययोः प्रक्षतिभृतघात्वर्थख यः कर्तास एव 
मुख्यक्रियायाः कर्ता ताट्रश्धाचध्योः समानकन्तुकन्वमित्यधैः । 
“एक कालोनत्व” ताटशचःत्वधयोरेकक!लघ्नत्तित्वमधेः। इत्यञ्च पचन् 
तिष्ठति अजयन् तिष्ठतोत्यादौ शद-प्रत्ययेन पचनाजंनयोवत्तमानत्वं 

पचनावद्यानयोरजन वश्य (नयो शच समानकन्तकत्तुकत्व समानकाटनत्वच्च 

प्रतोयते। शट-शानप्रत्यययोवत्तमा नत्वा धकत्व एककालोनत्वाघ कत्वं 

निग्युयोजनकभिति न वक्तं, वसन् ददपर्यादौ अतोतवासकत्तकनतुकां 

दश नमिव्यध प्रतीतेः, तत्र वाके वर्तमानत्वं न प्रतीयते अपि तु अतोतत्व- 

भेव, सुतरां वासद् नयोः समानकालौनत्वं प्रतौयत । ततर च “घातु- 

सम्ब प्र्याः” ( ३।४।१ ) इति पाणिनिसूत्रं पमाम् ॥ १५ ॥। 

तुम्-वणोरिति ।-तुम्-्रत्ययख वृ ण-परत्ययस्य चैत्य; । एतत कलाप- 



{८ सारमङ्गसे । 
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त्च, खट श्तासग्बस्धन क्रियानिमित्तोभूबक्रिया 
क्रियार्घा । (१७) क्िन्-चजञ् ल्यटां कालसामाग्यो 

भावश्च, भावो घालर्धः । (१८) ल्} च्-ल्यरोर्भाव 

~ ~------+~-““- ~ ------------------~““------------~- "~न 

मते $ पाणिनिमते तु तुमुन्-रवली, सुग्धवबोधमते तु चतुम् शको बोध्यो । 

क्रिया्घां क्रियेति -- “क्रिया घाचघधः, स “अध.” प्रयोजनं यस्यां 

एवम्भूतायां क्रियायासुपपदौभूतायां गम्यमानायां भविष्यत्काने उप- 

पदोभृतक्रियायाः प्रयोजनौभूतक्रियायाश्च समानकन्तकत्वे च परमोजनौ- 
मूताधकघानोभषि तुम् कर्सरि वृण प्रत्ययौ मवत इति परिनि 

प्रभत्यः। ग्रग्क्ल्मते तु “यत् यदुट्श्य प्रवत्तत, तत् तख प्रयोजन प्”? 

दति निश्रमात् उदग्यतथ्ा क्रियया “"निर्मित्तौभृताः' प्रयःजनोभूता या 

क्रिया सैव क्रियार्था क्रियेत्य ओः, तथा च, वख घातोरर्थः समानकत क- 
ख.न्यघात्वघस्य प्रयोजनं भवति दस्मत् घातोभविष्यति का मातर तुम् 

क्तरि वग भवीति तात्प्यप् । यघा-क्लषणं द्रुं यति, क्रणं दर्को 
यातोव्यादौ स्यकततेकं कणाकर्मकं यत् भविष्य ःनं दन्मययोजरगमनन्यरय 

दलि तद्टग्यकगसमाग्रय इतिवा शब्दषोघः। अत्र च दश्नक्रियायां 

गमनक्रिया उद्प्यनया निर्मित्तत्वन द एषात)कत्तरं त् {-वुयो योध्यो । 

अत्र क्रियार्घाय.मिन्युपारानात् धावतत पतिष्यति दष्ड इत्यादो 

घावगक्रि तयां दण्डपतननिसित्तत्यपि नतु तदृहग्यतया तनिमित्तत्वं, 

क्रियायःसिव्युपादानात्। भिचिप्यं इत्यख जटा दृन्यादैः मित्ता लप्ा 

दूति क्र्वा असख जटा वरते इत्यर्धः; तश्चा च, तत्र भिच्तोद्गश्यन 

जटाघारिता भिन्तायामृदटश्यतया जटानिमित्तत्वऽपि ज्टान क्रिया, 
अपितु द्रव्यविभ्रैषण इति। तत्र॒ तत्र घावना्धकसख भिचचाघंकस् च 
चातोरत्तरं न तुम् वुणोः प्रसक्तिः ॥ १६॥ 

क्तिन् इति।-क्तिन्-वज्-ल्युटं “कालसामान्यः” भूत-भविष्यद्- 

वत्तसानानामन्वतमः कालः,.माव्रश्च"दाचधश्चायः ; तया च,भावविडित- 

-प्र्यानां सखरूपार्धकत्वं मभभिव्याहतधाचर््र्यसाधार णधघर्मपरत्वं 
बोध्यं, तेषां निर््रकत्वे तु पाकं पश्ेत्यादौ सुवै घा चर्था चयखाच्युत्यञन- 
तम्रा घात्वधष्च प्रचनादैः .कमेत्वादावन्वयातुपप्रतति; खात् 1 १७॥ 
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आनन्त्यं, क्रिधासमानकत्तकत्वमपोति सङ्कपः। 

(१९) रथ लकारख्(नौयतिडनम् आष्यात- 

पदवाच्यत्वम्। स च आख्यातस्तिविधः, कन्न- 
विहितः, क्मविहितः, भावविहितश्चेति। अध 

क्रा च्-ल्यपोरिति।-क्ताच्ःप्रत्ययसख क्ताच स्याने जात-ल्यप् प्रत्ययसय 

चैत्यघः । “भाव,'” घान्वधः । “आनन्त्यैम्' उत्तरत्यम् । “ क्रियासमान- 

कतकत्वं'” समुख्यक्रियाय्ाः क्ताचुप्रत्ययान्तप्रतिपाद्यक्रियायाश्च एक- 

करकल्वमित्यर्थः । तथा डि, विष्णु नत्वा प्रसम्य वा स्तौति विप्र दत्यादौ 
विग्णुविषथकप्तुतिसमानकत्तकनन्युत्तर( प्रणल्युत्तर )कःलवत्तमा नस्तुत्यनु- 
करूलव्यापाराग्यो विप्र इति श्णन्दबोघः। क्रचित् तादृशक्रिययोः 

समानकालोनत्वमपि तदधः ; यघा-सुवं व्यादाय खपितोद्दरो निद्रा 

समानकालोनं तखछमा नकत्तकं सुखकमताकं व्वादानम्, अत एव 
ताट्ृरणयादानप्तमानकालोनषवापानुक्रून्यायाराग्रव दति शाब्द्बोधः। 

ननु कथंख्तंद्ृषट्रादृःखं भवति, प्रियं दृष्टा सुखं मवनोन्यादौ दर्भन- 
क्रियाया उव्यत्तिरूयमपनक्रिघायाश्च भित्रकत्तकतया क्ताद्-प्रत्ययख 
सावता? इति चन्रे; खितादिपदाष्याडहारेग स्थित्यादिक्रियद्ा समान- 

कतकत्वनिर्वाहान् ; तथा डि, खतं प्रियंवा दृष्टा स्थितख दुःखं सुखं 

वा भवतोति तत्र बोधः; एव्र तत्र द्रनक्रियायाः सितिक्रियायाश्च 

समानकर्तकत्वं बोध्यम् ॥ १८। 
अय लकारस्थानौयेव्यादि ।--"लकारस्थानोयार्ना” लटलोड़ादि- 

द्श्विघलज्रारप्रतिपादययानां “तडं” तिङ्(दिसाशोतिग्रतसहनक- 

प्रत्ययानाम् “त्राख्यातपदवचखन्वम्” आख्यातपदप्रतिपायत्वमित्यधः । 
आख्यातचच्च धत्वर्घावच्छिन्रखाद्यत्नविधैयताकान्वयवबोघसमथ शब्दत्वं, 

तथा चाख्यातस मान्यल यत्रापरनामक्रतो शक्तिः, तसखयाच्चानुकरूलतासम्बन्धेन 

घात्व्स्य विशेषणतया घाचर्घावच्छिनरयत्ो बोध्यत, शान्दबोधे ताटृश- 

यत्रख विधैधतया भानात्। ताटृश्यत्रविघयताकान्वववोघसमघः शब्दः 

.तिड.प्रत्ययादिर्बोध्यः। “स चाख्यातः” पूर्वाक्तः श्राख्यातपद्वाच्स्िङ्ादिः 
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कन्नविहिताष्यातस्य क्ततावेव शक्तिः, क्रतित्व- 

रूपश्यक्यताऽवच्छेद कलाघवान्न क्तरि, शक्यता- 

ऽबच्छद क-क्रतेरननुगमात् । (२०) न चाख्यातेन 
कार्तुरनमिधानेन चैवः पचतौत्य्र चैवपदानन्तरं 
ढतीयापत्तिः लकारेण नामिहिततवात् इति 

(-लिविघः” तिकलः तयो वा विचाः प्रकाराः, मेदा इति यावत्, यस्यस 

तिविधः लिविधत्वेन व्यवद्ियमाण इत्यध: । तत्रेति निरद्वाररी सप्रमौ । 

तेषु कत्तं विहित-कर्मविदहित-भाव विदहिताख्यातेषु मध्ये कत्तृविहिताख्यातख 
“क्ततावे व” यन्न एव शक्तिः, एव-क।रेगा क्तिविश्ि् शक्तिव्यवच्छिद्यते । 

श्रक्तिश्च इदं पदमिममधं बोधयतु इति, अस्मत् शब्दादयमर्थो बो व्य 

इत्धाकारा बेश्वरेच्छा । पद ज्ञानानन्तरं तादशेच्छारूपशक्तिज्नानादधवबोधो 

भवति 3; तादशणकतिक्ानचच व्याकरगकोषादितो भवति; तधा रहि, 

“प्रक्तिग्रह व्याकरगोपमानकोषाप्रवाक्यादृग्यवद्।रतश्च । वाक्चस्य शेषात् 

वित्रतेवदन्ति साननिष्यतः सिद्धपदस्य व्र्वाः।” इति। तद्दादर्णादि 

माषापरिच्छदादिग्रन्ये अमुसन्धेयम् । क्षतित्वावच्छिन्ने भक्तिस्वौकारे 

युक्तिमाह, क्रतित्वरूपैति ।- क्रतित्वख जातिरूपतया अनुगतन्वेन तख 

शव्धताऽवकछेदकत्वे लाघवम्, अतः “कत्तरि” व्र तिमति शग्दिकामिमते 

त्यादि; न, शक्तिः कल्यनोयेति शेषः । तत्र ईतुमाद, शक्यतेति ।-- 

भव्धताऽवच्छदिकायाः “ल्तेः"› यत्रूपाया “अननुगमात्”? प्रतिन्यक्तिभेदेन 

` भेनात्वात्, नानाव्यक्षिषु शक्यताऽवच्छदकत्वकचखने गौरवादिति 

भावः ॥ १९ ॥ 

शङते, न चाख्यातेनेत्यादि ।--“आसख्यातेन'” कत्तुविहिताख्यात- 
प्र्थयेन “क्त्: क्षतिमतः, “अनभिधानेन?” आख्थातप्र्यया शक्यत्वेनेति 
यावत्, “लकारे आख्यातप्रत्घयेन । अयं भावः+-“कत्तकरगयो- 
सतोय" (२।३१८ ) इति पाणिनिसूत्र अनभिहिते कत्तरि करणो च 

ठंतौवा विधानात् आ्राख्यातप्रत्धवयस्य क्रतौ शत्या क्तिमात्राभिधायकत्वे 

----- क्क 
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वाच्यं, कत्तंगतसद्धाभिधानानभिघानाभ्यां ठतो 
घादेग्यवस्या पितत्वात् । (२१) एवं व्यापारेऽपिन 

शक्तिः, क्रत्याश्साधारणयावद्ापारानुगतेश- 
धर्माभावात् । 

~ ~~~ --------- -------~ ~~~ -- 

चतः पचतोत्यादौ तिङा क्ततिमालाभिधाने कत्तेरनभिधानेन कतते- 
वावकचतपदात्तरं टतोयापत्तिः, निरुक्तानुश्णसनवबलादिति। तच्छङ्खां 

निरस्यति, कतत गतेत्यादिना ।--तघा दि, यलाख्यातेन “कत्तगतसद्कयाया 
अभिधानं” कत्त विश्ेष्वकसङ्खगाप्रकारकान्वयबोधस्तत्र तादृशान्वयवोध- 
जनक-लकारादिसमभिव्याहृतकत्तवा चकपदोत्तरं प्रथमा भवति, यथा- 
चैव पचतोत्यादरौ लकारय्थानौयतिपा वैत्विगरेष्यकेकत्वसङ्गा बोधनात् 

तादृशलकारसमभिव्याहतचत्पदोत्तरं प्रघमा। तलरानुश्रासनं यथा 

मुग्धबा धमते “त्ये तिवादि-क्दादिप्रत्ययेरक्ताधं कारके प्रो प्रथमा 
भवतोति । एवं यत्ाख्यातेन ^कत्तगतसङ्खय(या अनभिधान" कत्तृविभ्रैष्यक- 
सङ्ाप्रकार कान्वयं बोधस्याजननं तत्र तादृ शान्वयवोघाजनकनकारादि- 

समभिव्य।हृतकार्तवा चकपदोत्तरं टतीया भवति, यथा--चेत्रेण पच्यते 

तण्डुल इत्यादौ लकारस्थानोय-ते-प्रत्ययेन चैतरविगरष्यकेकल्वसङ्कयाया 
अवोघनात् परन्तु कमवाचकतण्डलगतेकन्वसङ्खगा बोघनात् ताटृश्लकार- 
समभिव्याहतचेनपदोत्तरं तीया, तत्ानुश।सन॑ “कत्तकरणयोस्तृतोया?' 

इति पाणिनिः। तादृशसू बरखक्तरूपाथ एव तात्पथ्यम् । सुग्धवौघ तु 

“साघन-दैतु-विशेषण-मेदकं धं कर्ता घस्त्ो?दइति । व्यवस्था पितत्वादिति । 

-तथा हि,कन॒विहितासिढमदयः कत्तगतसङ्भपाया एव बोधनात् ताश 

सहव समानसङ्खकवचनाः भवन्ति, क्मविहिता खिडनदयः कमगत- 

सड्गाथा बोचनात् ताटश्सडगा समानसङ्गयकवचनाः भवन्तोति स्पा- 

बोघनाबोधन।भ्यां प्रघमादतोययोनियमनादित्यघ; ॥ २०॥ 
ननु निरुक्तदोषदाख्यातसखय क्तरि शक्तिर्मा भवतु, परन्तु व्यापारे 

श्रक्किकल्यने का चति; ? इत्यत आड,एवसमित्छय दि ।--“एवं ˆ श्रक्यताऽवच्छेदक- 

्रतेरननुगमात् यघा ्राख्यातसख कनरि न ए्क्तिः तथेत्य्टः) व्छापारेपि नं 
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अथ कार्तविहिताष्यातस्य कछतौ वक्षमान- 
त्वादौ एकत्वादौ च शक्तिः सिद्धा| (रर) तत्र 

शाब्दबोधे क्लताेव वत्तमानत्वादिकम्.एकत्वादि- 
कञ्च कत्तथ्यं ब प्रतोयतै। एकपदोपात्तपदाघधयोनं 
विशेषशविरष्यभावेनान्वयनोध इति व्युत्पत्तेरखी- 
कागाट्ननुभवाच्र | 

(२उ) अथ कमविहिताख्यातस्य णले शक्तिनं 
ए । 

प्रक्तिःः कल्मभौयेति शेषः । तत्र चेतुभाद, क्न्धादोति -क्त्यादि- 

साघारगास् यावदृव्यपारगत्खय व्यापारत्टस्यानुगतेकघनन्दाभावतेन तला- 

ख्या तश्कयताऽवच्छदकलत्वकल्पने मदहागौरवादिति भावः ॥ २१॥ 

ननु श्राब्दवोध्रे आख्यातार्घानां कछतिकालसद्भानां कस्य कुलान्वयः ? 

दत्याकाडगयामाद, तत्रत्या दि ।--“ तल" तेषु मध्ये इत्यः । अन्वयश्राख 

ग्र्घमान्तपददये बोध्यः । क्ततावेवेव्येव-कारेय क्रियाया व्वच्छंदः, अन्यदा 

यद्! पुरुषः पाकानुकूलयन्रशून्यः किन्तु तद घौनागन्निसंयोगादिरूपः पच्या- 

द्धो विदयते, तदा पाकक्रियाया वत्तमानत्भन अयं पचतीति प्रयोगापत्निः 

स्यात् । कप्तच्यवेन्येव-कारेय क्त्या दिव्यवच्छदः, अन्यधा गुग गुणानङ्गे- 

कारात् गुणत्वरूपक्रतौ मुगरूपसद्धयाया अवापितान्वयबोधारम्भवः 
स्यात् । एव घ्र कत्त विदिनास्िहनदयः कत्त गउसद्कयासमानसह्गक वचनाः 
भवन्तौति नियमेऽपि सङ्च्छते। नन्याख्याता क्षती आस्याता्वत्त- 
मानत्वखय विश्नैषणतयःऽन्वधे एकपदोपात्तपदाधयोन विश्नेषण विगष्यभावे- 

नाचय इति व्युत्तिविरोषः खात्? इत्यत रह, एक्तत्यादि।- 

एकस्मान् पदात्"उपात्तयोः"गदोतयोः, ज्रानविषयताऽऽपन्रयोः पदाधयो- 

रित्य; । उक्तव्युत्यत्तिसखोकारे अनुभवालकप्रमाणमपि नालीत्याद- 

अनर्भवच्चति। ॥ २२। 

अ्रघेत्धादि ।-“कमविदिताख्यातस्य'” कमि वाचे विदितसय शब्द् 

प्ास््नुण््िय ्राख्यातख ते-प्रभृत्यालरे पदिप्रल्ययख,“ फले”? घात्व्यता- 
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कभेणि। फलन्तु धात्वथेताऽवच्छैेदकम् । अत.एव 
धातोः फलावच्छिन्नव्यापारवोधकत्वेनेव सकम- 
कत्वं, तद्बोधकत्वे चाकमकत्वमिति बोध्यम् । 
कार्माख्यातस्य फले वर्तमानतवादाषेकत्वादौ च 
शक्तिः । शाब्द बोधे तु वत्तमानत्वं फले, एकत्वा- 
दिक्च फलाश्रये कमण्येव प्रतीयते । तेन तर्डलः 
पच्यते इत्यव तण्डलपदोत्तरं न दितीया, कर्म- 

गतसह्धाभिधानेन हितौयाया बाधितत्वात् । 

ऽवच्छेदकौभूतं फन इत्यथः, घातूनां फलावच्छिन्नव्यापारबोघकत्वादिति 

भावः । “न कञ्चि?” घात्वघ ताऽवच्छद कौभूतफलाग्ये श्रक्तिनं कल्पनया, 

गौरवादिति भ्रण: ¦ फलन्विति।--“घा चथ ताऽकच्छेदक” धात्वथीशने अनु- 

कूलतासम्बन्धन प्रकारोभूतं, तथा दि, गम्यते रत्रा गमिघातोः संयोगा- 
त्कफलानुकूलस नदरूपव्यापारवा चितया तादश्धात्वधाशव्यापारेऽनकरूल- 

तासम्बन्न संयागात्मक्रफलस्य प्रकारतया ्णब्दवोधे भासते इति संयोगसख 

घात्वथ ताऽकच्छदकत्वं बोध्यम् । एवमन्यत्राप्यनुसन्धयम् । अत एवेति ।-- 

कमविदिताख्यातख पफलशक्तचारेवेव्येः । गमि-धातोः पच-घातोश्चानु- 

करूलतासम्बन्धन संयोगविशटव्यापारबोधकतया विक्गप्िविश्िष्टव्यापार- 

बोधकतया च सकमकरत्वं वोध्यम् । “तद बोघकत्वे च” फलावच्छिन- 

व्यापाराबोधकत्व च यघ्ना चवटोऽसतौल्यादौ ब्रस्-घातोः सत्तामातरबोधक- 

त्याहिवाकम कत्वे बोध्यम् । “कर्माख्यातसख्य' कमणि वाये विडहितस्या- 

ख्यातप्रल्ययख, “कने” घात्वर् ताऽवच्छेद्कभूते फले, “वत्तमानत्वादौ?? 

वत्तमानकालघ त्तित्वादौ, तत्तच्छन्दप्रयोगा धिकर गकाललत्तित्वादाविति 

यावत्, आदिपदात् वत्तमानष्व॑सप्रहियोगिकालष्ठत्तित्वरूपातौतत्वेख 

वत्तमानप्रागभावप्रतियोगिकालव्रत्तित्वरूपभ विषयत्वस्य च परिग्रहः । 

“एकत्वादौ" एकत्व-दित्वादिसङ्कायां शक्तिः, बोष्येति शेषः । प्रतौ- 

यते इति - तथा च, कमि सड्गान्वयाटेव ताद शसद्कपासमानसङ्कयक- . 

२ 
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(२४) अथ भावविहिताख्यातस्य धात्व एव शतिः 

अत्र सद्याऽनन्वितेव तच प्रथमान्तपदाभावात्। 

आरस्यातेन यत्र॒ सड्धोक्ता, तत्र प्रथमान्तपदोप- 

स्थाप्यपदार्थाजितत्वेन करप्रत्वात्। एकवचनन्तु 
प्रयोगसाधुत्वाधमेवेति भावः| 

वचनानि क्रियापदे मवन्तोति भावः। “कमगतसङ्याभिधानेन” कम- 

विहितप्रत्ययात् कत्रगतसद्गयाः प्रतिपादनेन, “दितोयाया बाधित 

त्वात्? इति--तथा हि, “कप्रणि दितौया"” (२।२।२) पाणि निसूलेऽनमि- 

हिते कम्मणि दितीयाविधानेन क्मगतसह्वयाऽनमिधाने एव कमणि 

दितोया भवतोति तख तात्यव्यम् ; इत्यञ्च कमगतसङ्कयाभिघधानभेव 

हितोया वाधकमित्धपि ततो व्यज्यत ॥ २२। 

अ्रधेत्यादि ।--“भावविहिताख्यातसखः भाववादय विदहित- 

स्याख्यातप्रत्धयदख्य «ते प्रमृत्यालनपदि-प्रत्यय्य । धात्वध एषत्येव- 
काश्य कछ्रतिफलादेव्यवच्छदः, तधा च, यद्धातूत्तरं भावप्रत्ययः 
तद्गातोरछ एव॒ भावप्रत्ययख श्रक्तिः। नन्ववं तज्जन्यश्वन्दवोधै 

धान्वद्ययोदिधा भानेन उटष्यताऽवच्छदकविधययोरेक्ये श्रषन्दबोध- 

स्वौकारात् चटो चट दत्यारिवत् तयोरनन्वयापत्तिः? इति 

चन्र, यचा करोतौति शब्दवोघय्थले अआख्य।ताचक्षतर्धात्चर्यं खरूपतया 

अद्याताघक्ततवेयथ्ये, तधा मावप्रत्ययष्यरेऽपि भावप्रत्यया धरूपक्षत्व्धस 

व्ेय््यस्ोकारात् $ तत्र प्रासं मौमांसाशसवं यथा--५सम्भदेनान्यतर- 
वेय्यम्""दति । “सम्भरदेन'रकरूप्येण, प्रकतिप्रत्ययाययोरभेैमेति यावत्, 
“अन्यतरख'” मरन्यतराधयय, वैयथ्यमिति तस्याधः, न च भाव्-भावप्रत्य- 

यार्धस्य वेघच्यप्रीव्ये कथं तश्मत्थयप्रयोगः ? इति वायम् ; “श्ास््र नापदं 

अन्नतः इति नियमेन प्रयोगसाधुत्ाध्मेव तख प्रयोगात् । ननु भाव- 

परत्वयप्रयोाश्यने स्तरे कववनप्रयोगनियनेन तताख्यातारधैकल्वसह्यायाः 
क॒लान्वयः ? इत्याकह्नयामा इ, अते ति ।-“अल्”» भावविडितास्यात- 
्रत्ययान्तप्रयोगस्यते । सङ्खया अनन्वये डतुमा इ, तते ति ।-- "तत्त"? 
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(२५) अधाख्यातस्य विशेषाथकथनम् । 

सविषयकपटार्थाभिधायिघातृत्तरकत्त विहिताष्या- 
तस्थाश्यत्वे लक्षणा यथा करोति, देष्टि, 
यतते, जानाति, इक्छतौल्यादयः । एवमचेतने 

तांश प्रयोगस्यने, “परध पान्तपदाभावात्” प्रधमान्तपदघटितत्वाभावात्, 

चरितत्वसन्वन्धेन प्रघमान्तपदस्याभ(वादिति यावन्। तघा हि, आस्यात- 

पद जन्यसड्ग। न्वये प्रधमान्तपदटोपरथाप्यत्वसख तन्त्त्वादैतदैव प्रतिपादयति, 

आख्यतिनेत्यादि। ननु वदि भावपिहिताख्याना्ध सङ्कयाऽनन्वितेव तदा- 
ऽनपक्तणात् कधं तव्रतिपादकवचनप्रयोगः ? इत्यत आ्आह, एकवचन- 

न्विति ।--““ तु?” किन्तु, एकवचनं प्रयोगसाषुत्वाघम्; तधा हि, “शास्ते 

नापदं प्रयुद्चोत' इति नियमात् अप॑द्ख प्रयोगनिभेषेन प्रत्ययरहितायाः 

एक्रतः प्रयोगासम्भवेन च पदत्वसिद्गाधमेव तदुत्तरं भावविरित- 

परत्ययोपादानं, तत्र च एकवचनप्रयोगस्तु ओौत्र्मिकन्वात् प्रथमोपस्थित- 
त्वाच्च $ तत्र च प्रमागं यधा ““सावंघातु ङे यक्" (३।१।६३) इति पाणिनि- 

सूतव्याख्या वसरे “किन्त्वेक वचनमेव त्योत्छगिकत्वेन सङ्कग.ऽनपेक्णात्? 
इति । सुगधवोधे च “मावे मादम्?” इति सूत्रम् ॥ २४॥ 

अथ यत्राख्वातखय शक्यार्थाचयबोधै बाधस्तत्र॒लच्यार्धमादायेव 
अन्वयबोधनिर्वादह दति लच्याधरूपमास्यातख विग्रैषाधमाद, श्रा ख्यात- 

स्यति ।--^सविषयकपदार्थाः” ज्ञानेक्छाक्ष तिह षरूपाः,'“क्नानेच्छाक्ततिदेषाः 

सविषयकाः'” इति शस्वात्, “तदभिधायिनः” तद्दाचकाः, थै “घातवः” 

कप्रभृतिषातवेः, “तदुत्तरं? तदुत्तरवत्तिनः, “कत्तविदिताख्यातख्य' कर्तरि 
वाच्ये विहितास्यातप्रत्ययखत्यधं  । यथेव्यादि ।--करोतीत्यादौ ऊन्थादैः 
क्र तिप्रयोज्यत्व(भाषेन आस्याताचक्रतौ चात्वधक्त तिदषयतेज्ञानेष्छारेरनु- 

कूलतासखन्तेनान्यबाधात् आश्यत्वरूपलच्याथ मादायान्वय वोध- 
निर्वादयत्रयापि क्रतिपर््यायकतया सविषयकत्वं ग्राद्यम् । इदन्तु बोध्यम्, 

--श्राख्यातख क्रतिरूपार्थानचयस्थ बाधेऽपि, सह्गा-कालरूपतदर्धयोः 

कर्तरि सद्धयायां धात्वये च वर्तमानत्वादिकालस्यान्वयवोधे न कोऽपि 
शाघकः । एवश्च चेततः कटं करोतोत्थादौ सविषयकपदार्थाभिधाथि- 
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रथो गच्छतोवल्यव व्यापाराश्रयत्वे लक्षणा | नश्य 

तोल्यव प्रतियोगित्वे लक्षणा । अत एव नश्यति, 

नङ्गाति, नष्ट इल्याटो वत्तमानत्वादिकं 
प्रतियो गित्वे एवान्वेति । 

(२६) अध शाब्दबोधः कथ्यते । 

धातुकण्यते कमप्रत्ययसख सविषयकन्वाद्यकतया कट विष परकवत्तमान- 

क्याग्रयः चेत्रः। एवं ज्ञानेच्छादिस्य रेऽचुृद्यम् । “एवमचेतनै'” ग्रचैतन- 

कत्त कृयते श्र .स्य(तसख क्ततिरूपार्घाचय वाधात् व्यापाराग्रयत्वे लक्ण।। 
तधा च, रधा गच्छतोत्यादौ उत्तररेशसंयोगरूपधात्वधस्य।नुक्रूलता- 

सम्ब प्रेतास्याताधव्यापारे, तत्र च वत्तमानचरूपतदघस्ान्वधेन गमनानु- 

कूलवत्तम (नव्य पार्थः रथ इति बाधः । नग्यतोत्यादावाख्या- 
ताधक्ततिरन्वयवाधादाख्यातख प्रतियोगित्वे लक्ता बोध्या, न तु पववत 

अआश्यत्वे लक्षणा ; तथात्व तु प्रतियोगिसमवा विदेशे एव प्वंस-प्रागभाव- 

योराश्रयत्वसखोकारात् घटमसमवाविकपाने एव॒ नाशगयत्वसखय सक्चन 

चे तद्वाघात् घटो नश्यतोत्यादौ शब्द वौधानुपपत्तिः सादिति 

भावः। एवत्र धटो नश्यतोत्यादौ धात्वघं-नाशसयेत्पत्तिमदभावरूप- 

तया तन्निरू पितप्रतियो गित्वं वटे वत्ततै, तघा च, नाशप्रतियोगित्वाख्यो 

घट इति शन्द्बोधः। “अत एव” त्राख्यातख प्रतियोगित्व लक्तणा- 

 स्वोकारादैव। “प्वत्तमानव्वादिकम्” आख्यातपदृप्रतिपः्यक्ततमानकाल- 

वरत्तिखादिकम् $ आदिपदेन भूत-भविष्यत्कालव्रत्तित्वयोः परिग्रहः । 

प्रतियो गित्वे एवेन्यव-कारेण घान्वधव्यवच्छेदः, तथात्वे तु चिर विनष्टखने 

नाग्राख वत्तमानतया नण्य्ौति प्रयोगापत्तिः खात्, प्रतियो गित्व तदन्वधे 

च वर्तमानकाले घटस्याभावेन वत्तमानकाल।वच्छेरेन घटे प्रतियोगित्व- 

स्थान्वयासम्भवादिति भावः ॥२५॥ 

अथेति --अनन्तरमित्यधः, कालनिरूपण-लकाराद्यथ निरूपणान- 
न्तरमिति यावत् । छन्द बोध इति ।--श्रोलग्रदणो योऽथः स शन्दः । अरसी 

, पुनदिविधः, ध्वन्यामकः वर्णासकश्च । तत्राद्यः भेर्यादौ प्रसिदः, अपरः 
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यधा, चेनसण्डलं पचतौल्यव तश्डलपदेन तश्ुल- 
प्रदार्धो प्चितिः,दितोयया कमतारूपफलोपस्यितिः, 
हत्तिलवं सं सगः, तेन तण्डलहत्तिकर्मत्वमित्यवान्तर- 
बोधः । पच्-धातुना पाकोपस्यितिः, तच्रानुकुल- 
तासं सगे ग ताद शकमत्वान्वयः, तेन तण्डलत्ति- 
कमताऽनुक्रलणक इति बोधः । ततः आय्यातेन 
क्रल्यपस्थि तिः, तवानुकूलतासं सर्गे ण ताटशपाका- 
न्वयः, तेन तर्डुलदत्तिकमत्वानुकूलपाकानुकूल- 
क्ततिरिति बोधः । ततश्चवबपदेन चेवोपश्ितिः, 
तताश्रयत्वसंमगें ग ताद शक्ततेरन्वथः, तेन तण्डल- 
व्रत्ति-कम ताऽनुकूलपाकानुङ्गलक्तत्याश्यश्चच डति 

संस्कत[दिमाषाखरूपः। शब्दस्य संस्कतभ।पारूपरन्दखय अयनिति शाब्द 

तादश ध! बाधः ज्तानम्, अवगमः.अचयावगमप्रकारः इत्यर्घः, स “प्रान्द- 
बोधः"वाक्य चवोच इत्यध: ; तचः च, व क्याघधबोधं प्रति प्रत्यकश््टाघ- 

जानख कारणनया तन्न विभक्वधरूप न्द चनिरूपणानन्तरं वाक्यार्घानां 
परस्यरन्वयव घल्पशा दबोधप्र रार प्रदयितं रिष्मावघानाय प्रति- 
जानौतिऽये यदिन इति भावः । “तरण्ड नपंदार्योपस्थितिः"” तण्डलपदाय- 
सतिः; तथा च, पटृन्नानजव्ययाः शक्तिलचणादि ज्ानाघोनपद।चस्मतः 

शाब्द बोधं प्रति कारणनचादिति भावः ! «^दितोयय।" तण्डलपदोत्तरवत्ति- 

दित्तौयाविमस्चा, “कमनारूपस्य फलय विक्तप्तादिरूपफलस्य, 

"पसि तिः? स्मृतिः ; तया च, क्रियाजन्यफलशःलि वख कमताखरूप- 
त्वाट्ितिभःवः। “श्रवान्तरबोव.” इति--तथा च, मद.वाक्याघवटक- 

प्रत्येक वि र्ि्टपदार्यरूपावान्तरवाक्याघ्यबोधघ मदावाक्या्धवोधं प्रति 

शेतुत्वादिति भावः। ““"पाकोपस्ितिः? अधिग्रयरादिरूपव्यापारोप- 

ज्थितिः। “तत्र” तादशपाके। «तादश क्मत्वानथः'” तर्लत्रत्तिकर्मत्व- 
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महाबाक्याथबोधः। (२७) वाप्यथ एव ताव्य- 

स्याथः। वक्ता अरशाब्टोयतात्पर्य्याधरूपवाक्याथ- 
मवगत्य पञ्चात् शब्दः प्रयुज्यते । सवव प्रथमान्त- 
पटोपस्याप्यपदाधस्यैव शाब्दवोधे मुख्य विशेष्यत्वम्) 
प्रथमाषिभक्तिस्तु साधुतार्था। एवं चैते पच्यते 
त रडुल दृल्यादो चेतपदेन चैवोपस्ितिः, ठतौयवा 
क्रल्यपस्ितिः, ठत्तित्वं सं सगः, तेन चेवदहसिकछ्लति- 
रिति बोषः। ततः पच-घातुनां पाकोपश्िति 

= - -----~~~ --~ ----~---~---------------- 

साचयः । “तेन? `ताद्ृशान्वयेन ! “इति वेधः” इत्यवाम्तर बोचघः। 

ए वसुत्तरल्ापि बोध्यम् । “ततः” तदनन्तरम् । ततश्रतपदरेन ति । -“ ततः” 

तादृशावान्तर बोघाःनन्तरम् ॥ २६ ॥ 

वाक्यार्धं इति ।--वाव्चं इहि नाम कारकान्वितक्रियाप्राधाचेक- 
वि7ष्यकब।घसाचनपदकदन्बकम् ; उक्तञ्च वाक्यपदोधे-- .. 

““साकाङ् यवं भद् परानाकाड्न्शन्दकम् । 

क्रियःप्रघानमेकाघं सगुणं वाक्यमुच्यते ॥” 

दति} तधाभूतल वाक्चसखाध एव तात्पर््या्धः, न च वक्रिष्टं तात्पयै- 
सिति लक्तणम्, अधन्नानानवच्छिनरपृषषेण)चचारितस् निःश्र सितस्वरूपस्य 

वेदादेः, शुकादिपटितगाघादोनाच्च वज्गर्धावगत्यसम्भवात् । अत एवोक्त, 
तत्परतो तिजननयोग्यत्वं तात्पयमिति ; न तदपि सम्यक्, तधात्वे मोजन- 

प्रकरणे सैन्धवमानयत्युपदिष्टख सेन्षवपदात् लवयाश्रोभयार्थप्रतीति- 
योग्यत्वे युगपदभय(नयनप्रसङ्कः $ स चानिष्टः कथन्त। दई निष्यत्ति- 

रिथम्? तथा डि, तदितरप्रतोतिजननच्छ धाऽनुश्चरितत्वं सति तच्रतौति- 

जननयोग्यत्वं तात्पव्यभिति शब्दः प्रयुज्यते इति। तधा च, शब्द्प्रयोगं 

प्रति यधाकधच्चिदघंक्ञानख कारणत्वादिति भावः । “सवैतन"' कर्तं विडित- 
कमविदितप्रत्ययसतै। “सुख्य विशेष्यत्वं” प्रकारताऽनालक विशेष्यत्वम् ; 

तधा च, समानाधिकर ण-विषयतयोरेक्यमिति मते सुख्यविशेष्य्ख प्रका- 
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जन्यता संसगः, तेन चेवह्सतिक्रतिजन्यः पाक 

इति गोधः | ततः कर्माप्यातेन फ़लोपख्ितिः, 

जन्यत्वं संसगः, तेन तादटशपाकजन्यफलमिति 
बोधः । तश्डलपदेन तस्डुलपटार्थोपस्यितिः, 
तवाश्रयत्वसंसगण ताटशफलान्वयः, तेन चेवद्रत्ति- 
क्त तिजन्य-पाकजन्यफलशालौ तण्डुल इति 
महावाव्वाधवोधः। घटमानयैत्यब घटपदेन 
घटोपख्ितिः, दितोयया कमत्वोपर्यितिः, चङ 
पूव-नोज्-घातुना अभिमतदशहत्तिसंयोगानु- 
कूल-व्यापारजमक-व्यापार-रूपानयनोप्यतिः । 

लिड च इष्टसाघनलत्वं काव्यत्वं क्षति 
उप्ाप्वते, जादयोश्च घात्वधं एवान्वयः । एवच्च 
घटनिष्टकमत्वानुकूलं यत् इष्टसाधनतावत् काय्य- 
तावच आनयनं तद्नुङ्लक्ततिमानिव्यन्वयवोघः | 

करोतोत्यव क्-घधातुना कछल्युपस्यितिः, ्राख्यातेन 
(रट) लक्षणया चाश्यत्वोपश्ितिः, तस्याश्यत्व- 

रताऽनालमज्त्वं, प्रधमान्तपदोपस्धाप्ये मुख्यविरेषे प्रकारताविरद्ादिति 

भावः ।२७। | 

लक्षणया चाग्रयत्वोपरिितिरिति ।--तथा च, कत्त विडिताख्यातस्य 
क्रतौ शक्या प्रकते धात्वर्घाख्याता्धयोरमेटैेन शन्दनोघासन्धवेन 
त॑त्पर््यानुपपत्तित ्राख्यातख शक्यां परित्यज्य लच्याधमाद।त्रैव शान्द्- 

बोधनिर्वादहायोक्तं लच्तणया चेति भावः । 'तद्य'' त्राश्रयत्वरूप्राख्याता- 



[२०] सारमञ्नरौ। 

संसगेण क्रत्याश्रयत्वाश्रय इति शाब्दबोधः । एवे 
देष्टि, यतते, जानाति, इच्छतील्याद बोध्यम् । एवं 
रथो गच्छतोतल्यव गम्-घातुना उत्तरदेशसं योगानु- 

कूलब्याधारोपस्ितिः, आख्यातेन लक्षणया 

आश्रयत्वोपस्यितिः, तदुपरि आश्रयत्वं संसर्गः, तेन 
उत्तर देशस्योगानुक्लव्यापाराश्यत्वाश्यो रथ 

इति बोधः । (२९) व्यजतील्यव ल्य धातुना 
पर्वदेशविभागानुकूल-क्रियोपस्यितिः, आख्यातेन 
शक्या क्रत्यपस्यितिः, तवानुक्गलतासंसगंण 
ताटटभक्रियान्वयः, तत आग्रयत्वं संसगः, तेन 
पू्वदेश विभा गानुकूलक्रियानुकूलक्लत्याश्य इति 

चख । आश्रय चसंस्षगया, कत्तरि अन्वय इति शेषः । “एवं'”करोतौ तिवत् । 
बोध्यमिति !-तघा च, सविषयकधान्सघ स्थने कत्त विद्धिताख्यातपदस्य 

लक्षणया आग्रयत्वरूपाधं सा प्रयत्वसम्बन्धेन कत्तय्यैन्वयेन देषा प्रयत्वा- 

ग्यः, यत्नाश्यत्वाणयः, क्ञानाश्यत्वाख्रयः, इच्छग्यचाग्रय इत्यादि 

पान्द बोधः । अल्रदं वोध्यं--सखविधयकधात्वरध स्थल विप्रयत्वं कर्मप्रत्ययाचः, 

तख च निरूपकतासम्बनसेन घात्वर्धौभूतदेषादौ तादृशविषयन्नस्य 
वरत्तिन्वसम्बन्धन विरथे अन्वयात् विषं दृष्टौत्यादौ विषनिष्टविषयता- 

निरूपकताक (विघ्विषयतांक )दषाख्यत्वा्य इत्यादि शाब्दबोध 

डति ।। रट] 

व्यजतीत्यादि । - अत्रेदं बो्यं-क्च॑त्यजतीत्धादौ पूवदेशो हकः, 

तद्विभागानुकूला क्रिया व्यापारः व्यज्-घान्वछः, तद्रटकौमूतपृव- 
देशविभाग एव फलं, त्य प्रतियोगित्वसम्बन्धन चै सत्वात् घात्वर्धताऽव- 
च्ेदकफल।यरयत्वेनैव च दैः कमत्वभिति ॥२९॥ 
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बोधः। (२०) एवं पततौल्यत पत्-घातुना अधः 
सयोगानुकूलक्रियो पस्यितिः, आघ्यातेन क्रव्युप- 

स्थितिः, आश्रयत्वं संसगः, तेन अधःसंयोगानु- 
कूल क्रियानुकूलक्षत्याश्रय इति । एवं नश्यतौव्यव 
नश्-धातुना नाशोपस्यितिः, आख्यातेन लक्षय 

प्रतियोगित्वोपस्यितिः, आश्रयत्वं संसगः, तेन 
नाशप्रतियोगित्वाश्रयो घट इति बोधः। एवं 

विद्यते इल्यत् विद्-धातुना स्वोपरश्ितिः, 
आख्यातेन लक्षणया आश्यत्वोपस्ितिः, 

आश्रयत्वं संसगः, तेन सत्वाश्चयत्वाश्रय इति 
बोधः। एवं निद्रातीलयादी नि-पृव-द्रा-घातुना 

एवं पततोत्यादि ।- ननु यथा ग्रामं गच्छतोत्यादौ गम्-धातुना 

उत्तरदेशसंया गानुकरूलव्यापारापस्ित्या  तद्वटकोभूतात्तररश्तयोगरूप 

फलाग्रयत्वन ग्रामादैः कमता, तधा भमौ पत्रं पततोत्यादौ पत्- 

धातुना अ्रधःसंयो गानुक्रूलव्यापारोपस्थित्या तद्वट कौभूताध.सं तोगरूप- 

फलाग्रयत्वेन भूग्यादैः कमताऽऽपच्या पतरं भूमिं पततीत्यादि प्योग- 

पत्तिः ? इति चैन्र; ग्रामं गच्छतौत्यादौ गम्-घातुना खयोगानुकूल- 

परिस्यन्दरूपव्यापारोपख्ितिः तदहरटकसंयोगे ग्राममिति दितीयोपस्यित- 

धरेयत्वस्यान्वयतात्यय्यण तादृशप्रयोगात्, इत्यञ्च धान्घताऽवच्छद कौभूत- 

संयोगरूप-फलविघ्यतायामधिकर णानवच्छिन्रत्वविशेष शदानात् तादृश- 

 संयोगखोत्तरदेणवच्छिन्नत्ेन न ग १्- घात्वधताऽवच्छदकत्वं, परन्तु 

शु्संयोगयेव तथात्वात् $ एवच्च भूमौ पततीत्यादौ पत्-घातुना 
श्रधःसंयोगासुकरूलपरिस्न्दरूपव्यापारोपस्थित्या तद्टकसंयोगखाधघो- 

देशवच्छिन्रतया ताटृशसयोगविषयतायामधिकरणानवच्छिन्नन्वविर हाश्च 
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मेध्या-मनःसंयोगोपस्ितिः, आख्यातेन शक्तया 

कल्युपश्यितिः, आश्रयत्वं संसगः, तेन मेध्यामनः- 

संयोगानुकूलक्तल्याश्रय दति धौः। (३१) एवं चेवो 
मेवं तण्डलं पाचयतील्यादौ मैवपदोत्तरदितीयया 
छत्तित्वं, तण्डलपदोत्तरदितोयया फलं, गिजन्त- 
पच्-धातुना पाकानुकूलब्यापारोऽथंः, आख्यातेन 
लच्गया तदनुकूलव्यापायो बोध्यः, तदुपरि 
्राश्रयत्वं संसगः, तेन तण्डलदत्ति-कमत्वानु- 
कूलपाकानुकुल-मे बहत्तव्यापारानुकरूल-ग्यापार- 
वांश्चैव दति बोधः। एवं यदा चेतो मेते 

भूमिं पततोति प्रयागापत्तिरित्यादि-समाघानयख वब्युत्यत्तिव।दे भटराचाय- 
पाटैविव्वतत्वात् । मेध्या-मनःसंयोगेति । - “मेष्या? नाड़ौविश्रेषः, तत। 

मनसो यः संयोगः स एव निद्रापद्ाधः ।।३०। 
अद्य िजन्त(जान्त)घातुकसलोयशाग्द बोधप्रकादमाह, एव 

मित्यादि --व्रत्तित्वमिति, अ्रनवयश्चाख णजन्तघातूपस्याप्य पाकानुकूल- 

व्यापारे । “फलम्” दति, रूपपगात्त्तिखरूपविक पिरित्यधः । अन्वयश्रास्च 
अनुकरूलतासम्बन्सन तजःसंयोगविोषरूपपाकपदाघं । पाकानुकरूलव्यापार 

दति । - अन्न पच्-घातोस्तजःसंयोगविरषरूपोऽः, िच-प्रत्यय- 
स्ानुक्ूलव्यापारोऽर्घोऽभिप्रेतः । “तन” तत्तच्छब्दस्य तादृशा यस्वौ कारय, 

तर्डलहति यत् ““कमत्वं'” विक्रधिरूपं, तदनुकूलो यः “पाकः” तेजः- 
संयोगविशेषः, तदनुकूलो मेवष्ठत्तिर्यो “न्यापारः” तदौया चेष्टा क्तिर्वा. 
तदनुकूलो यो “व्यापारः” त्वं पच इत्यादि शन्दप्रयोगरूपस्तदीन् येत 

इति शब्दबोध इत्यध: । वस्तुतस्तु रूपपरात्त्तिजनकते जःसयोग एव पथ 

घातोरथः, णिच-प्रत्ययसख हेतुकत्तत्वमयः, “हेतुमति च" ( २।१।२६ ) 

इति पायिनिसूव्ात् ईतुकततत्वञ्च सखतन्तकलत प्रणा अन्यनिष्ठ- 
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तण्डलं पाचयतीति प्रयोगः, त्रापि पूववदन्वय- 
बोधः। मेचस्य व्यापारापेक्चया कत्त॒त्वं चच- 
व्यापारापेत्तया कमत्वञ्च, अतो दितौयाठटतीययो- 
वं कल्पिकत्वमिति वोध्यम् । एवं चेतेण मैच- 
सण्डलं पाचयते इत्यब वचेवहत्तिर्यो व्यापारः 
तच्जन्यो यस्तण्डलहत्तिकम तानुकरूल-पाकानुकूल- 
व्यापारस्तदाश्रयो मेव इति बोधः.त्तितं संसगः, 
छतौयया व्यापारो बोध्यते, पाचि-घातुना 
'पाकानुकलब्यापारो बोध्यते, कर्माख्यातेनाश्नयत्वं, 
दितीयथा कमत्वञ्च बोध्यते। एवं पिपटिषति 
दत्यच पट-धातुना पाठोपश्थितिः, सन्-प्रल्ययेन 
'इच्छापस्यितिः, विषयता संसगः, आष्यातेन 

~~ ~+ -*~ , ̂. 

्त्तत्वनिर्वाहकव्यापाररूपा। अत च मैतनिष्ा या पाकादिक्रति- 
स्तजिवाँकव्यापारः । एवश्च रिजिन्तघातुप्रतिपादययताऽवच्छ दकं 

कततत्वमेव॒ फलं, ताटश्फला ग्रयतय.ऽख तन्व करतुः प्रयोज्यकर्तैः 
मैवादैः कमतया तदुत्तरदितौयायः ठत्तित्वमर्थः ; अन्वयश्चा्य गिजरघेः 

 अनुक्रुलक्रतिरूपव्यापारे । तश्डलपदोत्तर दितौयाया हस्तित्वमधेः ; अन्वय- 
शास्य पच्-घात्वध-रूपपरात्रत्तिरूपविक्ग धिरूपफले $ एव प्र तणडुलवत्ति- 

विक्गुधनुकरूलते जः संगो गानुक्रलो मैततरततिरयो व्यापारस्तदनुक्लव्या पारव चित 
दति बोवः ; एतैन तण्डलपदोत्तरद्ितोयाय्राः फलसूपाधंखादृष्ट- 
दधरत्वेऽपि न त्ततिः। वैकल्यिकत्वमिति!--अयममिप्रायः+--यदा 
तादृशफल विप्रेण शएतया अष्ठतन्तरकततमेता दित्रस्ित्वविवचा, तदा चेतो 
नेवं तण्डलं पाचयतीति प्रयोगः, यदा तु पाकादिपिशरेषणतया 
श्रखतन्तकत्तमे ्रादिर्चत्वविवक्षा, तद् चरैलो मेतरण तण्डुलं पाचयतोति 



[२४] सारमञ्जरौ । 
# 

लच्णया अआश्रयत्वोप्रस्ितिः, तदुपरि पुनराश्रयत्वं 
संसगः, तेन॒ पाठविषयकिच्छा पयत्वाश्य इति 
धोः। एवं देवदतेन शास्रं पिपटिष्यते इल्यच 

देवद त्त-ठत्तो च्छाविषय-पाठजन्य-फलशालिशास््- 
मिति बोघः। 

अथ कालविडहितक्तत्मत्ययस्य क्तत्याश्रधे शक्तिः, 
तेन अचरस्य पक्तोत्यव षष्ट्या: कमत्वं दितीयाप्रति- 
रूपत्वात्, पच्-घातुना पाकः, ढचा क्रयाश्रबो 
बोध्यते, अभेदः संसगः, तेन भअत्रकमकपाकानु- 
कंलक्तल्यायरवाभिन्नश्चेच इति शाब्दधीः । एवं 
अन्नस्य पाचक इव्यवापि वन् प्रत्ययेन क्तल्याश्रयो 
वोध्यते। अथ भावकमविहितक्तस्मलयबस्य भाव 
कर्मणो शक्ये, तेन चेवेण पक्तमन्नमिल्यच चैव 
पटोत्तर-हतौयथा कछत्यपस्िति;, वरसित्वं संसगः, 
पच-घातुना पाकोपश्ितिः, जन्यत्वं संसगः, 
निष्ठया फलशालिल्वोपस्यितिः, भ्रमेदः संसगः, 

तेन चेत तिक्षतिजन्यपाकजन्यफल शाल्ध- 
भिन्नमत्रमित्यथः। भावस्ते त॒ चैवेण पक्त 
मित्य वेवदत्तिक्ततिजन्यः पाक इति धीः। 

न~ ५ नर 9 ~ ^-^ 

प्रयोगः, तत्र च तण्डुलत्रत्ि्भवकततको यो विक्गघ्नुक्लः व्यापारसदन्- 

कूलव्यापारवान् चेल दति बोधः ॥ ३१॥ 

-----------------------------------~-~~~~~~-~-~~~~~-~~ व 



सारमञ्जरो | [२५] 

(२२) भावक्रह्ञादोनां प्रयोगे साधुतामाते, 

दिवचनादिकन्तु 'क्दिहितो मावो द्रव्यवत् 

प्रकाशते" इति न्यायादिति । एधानाङन्त' व्रज- 
तीव्र एध-पदेन काष्टोपसितिः, दितोयया 

कार्मतोपस्यितिः, आङ्पव-ह-घातुना आहइररोप- 
स्तिः, तुम्-प्र्येन उदेश्चतोपस्यितिः, आब्या- 

तेन क्त्ययस्थितिः, आश्रयत्वं संसगः, तेन 
एधटरत्तिकमताऽनुकृलाहरयोदे्यक-व्रजनानु कु ल- 
क्रव्या्य इति शाब्दधघोः। | 

(२२) श्रय दिकम्नकविचारः। 

भावक्रदुवजादरोनामिति ।--तथा हि, “मावः” घात्वधः । घजादि- 
प्रद्ययानां घात्वर्घरूपमावस्रूपन्वे वात्वघ-प्रत्ययाघ योरभेदेन शाब्द वौघा- 

नुपपत्तिरिति प्रयोगमाधुन्वाघ्मेव चञादोनां प्रयोगः, अन्यधा “शास्त्र 

नापदं प्रयुञ्जतः” इति नियमात् केवलघातुमावप्रयोगो न सम्भाव्यत इति 

प्राक् क्िव्रतमेव। ननु भावविदितवजञाद्यन्तप्रयागस्य साधुत्वाय 
प्रमोपस्यितत्वान् तदुत्तरं -सुवदिविभक्तरेकवचनम्व भवतु, तथात्वं 

तु पाकौ पाका इत्यादिप्रयोगः कथ्मुपद्यत ? इत्यत आद, दिवच- 

नादिकन्विति(-तप्ाच, माववाद् क्रदिहितप्रत्ययसख द्रव्यतुल्यतेवा 

द्रव्यसमानघम॑वत्वेन लिङ्सङ्धगावक्चं ग्राद्यं, परन्तु “चजलौ पंसि विज्ञय" 

दूति नवभन चघजन्तस्य पलिङ्कत्वमेव ; इन्यञ्च साधुः पाकः सापू पाकौ 

साधवः पाका इत्यादिप्रयागाः पकदयादिस्थले भर्वन्ति। ३२। 

अधेति।-स्कमकाः खलु दिविघाः, एककमकाः, दिकर्मकाश्च। 

एककर्मान्वितस्ार्धनोघकाः गम्यादयः एककमकाः । दिकर्मकाः खलु 
दिकर्माज्वितदिव्यापाराधकाः । तधा हि, फलावच्छिनकरियानुकूल- 

र 
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अलां ग्राम नयतोव्यव अजाद्रत्तिकमताऽनु- 
कुला या ग्रामविषयिगो प्राप्तिः तद्नुकूनक्लल्या- 
श्य इति बोधः । एषं नौयते ग्राममजा पथिक्षेन 
त्यत पथिकनिष्टक्षतिजन्या या ग्ामविषयिरणे 

व्यापारवाचित्वादव याच्ञःध-द्ह-चिप्रभतोनां नौ-वद्दारौ नाच दिकम- 

काणां घातूनां दिकमकता; यधा, दु-घात्येः विभागावच्छिच्करग्नु- 
कृलव्यापारार्थकतया च्रगरूपक्रियाय्ाः तदनुकूलव्यापारसख च बोघनात्, 

नो-घातोः उत्तररशरनयागार्व्छिन्रक्रियनुक्रूलव्यापाराद्कतया स्पन्द् 

रूपक्रियायाः तदनुक्रूनव्यापारस्य च वोघनात् दिकर्मकलता, एवमन्य- 

ल्ापि बोध्यम् । घाचथघयय.प(रजन्यफन एएलितया कमण मुख्यत्वं, तादृश- 
फलजन्यफलण्लिनया कर्मणो गोत्वं वोध्यम् । दिकर्मान्वित- 
द्विव्यापारायकाः; पुर्न णिजन्ताः एककर्मकधातवः। तत्र च मूलघातु- 

नेकव्यापारोऽभिधोयते, इितौयस्त॒ खिजन्तधातुना । तद्यापारद्ये च 

ईं सितकर्मणः प्रयुज्यकत्तरूपकर्मरश्च यधाक्रममन्वयः, तघात्वञच्च गम्यादौ- 
नामिति बोध्यम् । वस्तुतस्तु अजां ग्रामं नयतौत्यत्त उन्तरदश्रासंयोगव- 

च्छिन्नक्रियानुक्रूलव्यापाररूपा प्रापरिर्म-घातोरधेः, दतोया दयस्य 

छत्तिन्वमधंः, उत्तरदेषरासंयोगरूपवात्वत्रैकरटैरी गोरकसग्रामपदोत्तर- 

दिनौयाचत्त्तित्वस्य, स्यन्दामकक्रियारूपफनि प्रघानकर्माजादिपदोत्तर- 
दितोया्थत्तततित्वस्यान्वयः ; एव्र ग्रामत्रत्ति्ंयो गानुकरूला या अजाघ्तत्ति- 

क्रिया तदनुक्रूलव्यापारः (स एव प्रापिपदायः ) तदनुकूलक्लतिमान् 
दत्य शाब्दबोधः । एवं नौयते ग्राममजा पथिकनेत्यत्र उत्तर देशसंयोगाव- 

च्छिन्नक्रियारूपं फलं कर्मा ख्याताः, तत चेक्तक्रियानुक्रूलव्यापारख 
प्रापिरूपख घल्वघस जन्यनासनवन्धेन, कर्मास्यातार्धताटश्क्रियारप- 
फल्या श्यतासब्वन्धेन अजारूपप्रघानकर्मणन्वयः । गोणकर्म-ग्र.मव्रतति- 

शिख च तादश व्राचधताऽवच्छद्कलताऽवच्छ दकौभूत) नर देशसंयो शेऽन्वयः $ 

एवच्च पथिकनिघ्रक्ञतिजन्या या ग्रामघ्र युत्त रदैशकतयोगानुकूलक्रियानुकूल- 



सारमञ्चरो । [२७] 
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प्रा्िष्तंच्जन्यफलशालिन्यजा इति शाब्दधौ 

(२४) एवं गां टोग्धि प्रयो गोपालक इत्यव 

गो-सम्ब स्ि.पयोत्ति कम ताऽनुकल दोहनानुकल- 

छ तिमानित्यन्वथघौः । एवं दते गौः स्तौरं 

गोपालकेन इव्यव गोपालकनिष्ट-कतिजन्य- 

त्तौरविषयक-दोहननिमित्तं गौ रित्यन्वयः 
[ अ == 

व्यापाररूपा प्राप्निः त॑ज्जन्योत्तरटेशमंयोगानुकरूलक्रियारूपफलशालिनौ 

अजेति बोघः। उन्यञ्च ग्रनयकागोक्तगाब्दंबोघद्य्रन्त् आपाततः पथप्रदश- 

नार्घमेव, परन्तु निरुक्तश्ाब्द बो घदयतात्पय्यकं बोध्यम् ॥ २२ । 

एवं गामित्याद्र ।-तथा हि, विभागावच्छिनच्र गानुकूलो व्यापारः 

दद-धात्वधः, गवादेः संम्बन्धविवक्तायां शष षष्टोप्रसक्तया रजकस्य वस्तं 

द्दातो तिवत्, तदपवःदार्थंम्“त्रकथितच्च'*(१।४।५१पा०) इत्यनु शासनम ; 
तछा च, गबरारिपदोत्तरदितीयायाः सन्बन्धोऽचः, स च चात्वर्धकदैशे 
विभ. ; पयःपदोत्तरदितौयाया व्रत्तित्वमथः, तच्च ताटृशक्तरण ; एवच्च 

गोसम्ब न्धििभागानुक्रूल-पयोत्र्तित्तर णानुकरूलव्यापारस्येव गोसम्बन्धि- 

पयोत्रतिक्मताऽनुकूलदो दनपय्ैन्ता्तया क्तैराख्याताथैतया तदनु- 

कूलक्त तिमानिति प्रधमोक्तान्वयधियस्तात्प्य्थम् । वस्तुतस्तु विभागाव- 

च्छिन्रच्ररोत्यखय गोक्तोरयो्यो विभागस्तज्जनकं यत् चेरगमित्यघः ; 
एवञ्च गोपदोत्तरदितौयाया वरत्तित्वमर्थः, अन्वयश्चाख विभागे । अन्त् 

सवं पूववत् । अत एव फलविशेषय)भूत-गुणफलविभागादिमतः कमन्व- 

ज्ञापनाघम् “अकथितम्” इति मूत्रमिति। युते गौः क्षौरं 
गौपालकेनैत्यव क्षरशजन्यविभागाग्यत्वरूपं गवादिनिष्ठं यत् अरप 

धानकभत्वं तदेव कर्माख्यातखयाघः ; “प्रधाने दुद्ादोनाम्” इत्थनु- 

शासनात् । चौरपदटोत्तरदितौयाया त्तित्वमः, अन्वयश्रासख धात्वर्ध- 

चरणे, उक्तकर्माख्याताचघटकक्षररो च जन्यतासम्बन्तेन चात्वर्ध- 
व्यापररस्ान्वयः ; एवञ्च गोपालकनिष्टक्रतिजन्यो यो विभागानुकूल- 



[रट] सारमञ्चरो | 

एवश्च प्रते कर्माप्यातैनाप्रघानकमखो 
= अ.) ८८ 9 0 59 

गवादेबोधजननादिति अकथितं कम 

( १।४६।५१। पा ) इद्यक्तम् । कमत्वातिदेशस्तु 
दितोयालामार्थो न तु साक्नात्कमत्वम् | एवं 
चेचस्य पाकः, अद्नतः समुद्रस्य बनो वानरै 
गि्ल्ादौ चेचनिषटक्ततिजन्यः पाकः, एवं 

४. 

वानरोयक्ततिजन्य-समुद्रविषयकबन्धनमङ्गतमिति 

च्ोरनिष्टक्षरणानक्रूलो व्यापारः तज्जन्यक्तरणजन्य विभागाग्रयो भैरित्यव 

तादृशान्यवोधस तात्यय्यम् । “प्रक्रत प्रकतस्थल, “कर्मा स्यातन? 
कमर्विहिताख्यातप्रत्ययेन ज्र णजन्यविभागाययत्वा्धकन, “अप्रधान 
कर्मणो गवादेः” इति--तथा च, क्षरण्जन्यविभागःग यत्वरूपाप्रघान- 
कमत्वेन गवा1दर्वोघजननादित्य्चः, “इति अकथितं कम इत्युक्तम्" 

इति--तथा हि ““कन्तुरौख्िततमं कम?” (१।४।४९) दति पाणिनिनूस्य 
कर्चा आघ्ठुमिप्यमारतमं कमेत्यधं करात् ईषितानां मध्य एकषटखप्िित- 

सेव कमसंज्ञाविधानन मुख्यकमण एव कमेसंज्ञा ताटृश्सू्ात् बोष्यते, 
न तु अ्प्रधानकमंणः ; एवच्चाप्रधानकमणः कमसंक्ञाविधानाथमेव ५अक- 

यितम्"? इति सूत्रम् । तदघ॑स्तु-अपादानादिविशषेरविवक्चिनं कारकं 
कर्मसंज्ञं सादिति यस्थापादानादिविङ्षविरक्ता नास्ति तादृशकारक- 

येव कर्मसंज्ञाविधानकमेतत् सूतरम्+रपादानादिविब््ञायान्तु गीर्दोग्पि पय 
इत्येव मवति ; एवच्च श्रप्रधानक्मणः कन्त रौखिततमत्वाभावेन धात्व - 

व्यापारजन्यफलरूपमुख्यफलाग्र यत्वाभावेन च“'वत्तरोख्िततमं कम॑'"इति 

सूत्राविषय्रतया तख कर्मन्नाविधानारवेतत् सूलमिति तात्पयम् । 
कामत्वातिदैशस्विति । - तथा च, तादृशनूत्राद् प्रधानकमणः अपादानादय- 
विवनक्तायां कर्मत्वा तिदैश्स्तु तदुत्तरं दितौयाविभक्तिलाभाधमेव "न तु 

साक्षात् कर्मत्वं” घात्वर्थव्यापारजन्यफला श यत्वेन समुख्यकर्मत्वमित्धथः। 
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सारमञ्चरौ । [२९] 

वोधः | क्रचित् षष्यास्तुतौयाप्रतिनिधित्वात् 
कतिथः, क्रचित् दितीयाप्रतिनिधित्वात् कम- 
त्वमथः। एवम् अ्रधीतौ व्याकरणे, पठितौ तने 
इत्यादौ ब्याकरग्मधीतवान्, तन्तं पठितवान् 
इत्याद्यन्वयधौः । “स्यन् विषयस्य कमणि" 
त्यनेन सप्रम्या दितौया प्रतिनिधितात् । एवं- 

(२५).चमेगि दौपिनं हन्ति, दन्तयोहन्ति कुञ्जरम् । 

केशेषु चमरौँ रन्ति,सौनि पुष्यल्लको हतः ॥ 

इत्यादी “निमित्तात् कमयोगे'' दूति निमित्त- 
सप्तमो, “निमित्तात्” उदे ग्यात्, तलद्वाचकपदा 

"~ --- - --- ~ "~ -- =-= व ~ ~~ - “= ~~ --- ------- ' 

कचित् षष्ठया इत्यादि । - तधा च, चैत्रस्य पक इत्यादौ क्रत्प्रत्यय- 

योगे कत्तेरि षष्ठो विधानान् दनोयाधक्ततैः तादृश्रष्ठो विभक्या वोध्यतया 
तादृशषष्ठयाः दतौयाविभक्तिकाय्यकारित्वेन टतोयाप्रतिजिभित्वम् । एवं 

समुद्रय बन्ध इत्यादौ क्लनप्रत्यययोगे कर्मणि षष्ठाः कर्मत्वार्धकतया 
दितोयाप्रतिनिचित्वं बोध्यम् । क्स्यन्-विषयश्यत्यादि ।- तधा च, 

“क्त येन्-विषयसख कर्मण्यपसङ्कानम्'' इति पाणिनिष्टतवार्तिक- 
सूत्र्ायमथः, -“दन्-विषयस्य" इन्-प्रत्थय प्रक्र तिभूतस “क्तस्य” क्तान्तख 
कमणि सप्तमौ भवतोत्यथः। भाषे क्त-प्रत्यय ततः “दष्टादिभ्यश्च" 

(५।२।८्द पा०) दति तद्धितसूत्ात् क्तरि अर्ये दनि क्रते गुणौम्तक्तान्त- 

क्रियया सनध्यमाते कमणि व्याकरण तन्ते च सप्तमो विधानेन सप्तम्या 

दितीयाधकतया दितीया प्रतिनिधित्वं बोध्यम् ५ २४॥ 

चर्मणो ति ।-““निमित्तात् कमयोग” इति वात्तिकसूत्रम् $ तेन हि 

“चण” चमनिमित्तमित्य्घावगमः। निपित्तमिद क्रियाफलं, यदि त् 

कारशणमिन्युयते तहिं जालेन वद्धः इत्यादौ अतिप्रसङ्ः सयात् । योग- 

स संयोगसम परायषब्बसखान्यतररूपः, तत्र दोपिचमणोः गन्ध्गसोमोः 
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दिल्धः । तथा च, निमित्तक्रम शोरयवावय ित्- 
सम्बन्धश्चेत्तटा निमित्तबाचकप्रदात् सप्तमौ, तेन 
चर्मोहेष्यकं यदहीपिकमकडननं तदनुक्रूलक्लति- 
मानिलयन्वयः। एवमन्यचापि बोध्यम् । “पुष्यसकः' 

गन्धगः । “.सौलि'' अण्डकोषे। (२६) सति 

सप्रम्याः सामानाधिकरण्यस्रघः । क्रचित् कालिकं, 
क्वचित् देशिकञ्च। यथा- गोषु दुद्यमानाखागतः, 
टग्धाखागतः इत्यादो समानकालौ नत्वं भासते ; 
तेन गोविषयकयत्तमःनटोडहनसभमानकालो नवत्त 
मानगमनानुकूलक्ततिमान्, एवं गोविषयकातौव- 

द्!इनसमानकालोनातीत-गम नाऽनुक्रूलक्षतिमान् 

अवप्रवावयरिभावात् समवायः । दरदत्तम्त् ~ "“पुप्यलकः”” शद्धः, “सौ म्नि"? 

सौमज्नानाघं, “दतः?” निखात इत्या इ । अस्मिंस्तु पन्ते - सौमपुष्यलकयोः 

संयोगः । “मुक्ताफलाय कर्णि इरिणं पलाय'' इत्यादौ ““क्रियार्योप- 

परम्य(२२१8) इयादि पाणिनिचू त्रस चतुर्घौ, मुक्ताफलमादततु मित्यर्थ - 

विवक्तयाभन तु सुकाफलं प्र ्रुनित्यधविवच्या ; तधा हि, वाक्चपदोधे- 
«ह्य न्तःक षैण्य पषट्मात् प्राप्ुमय्च च सप्रमोम् । 
चतुधौ वाधिकामः।दुश्ुशिभागुरिवामभभटाः । 

इति भत्तद्रिणौक्तम् । अपप्रयोग एवायमिति बद्व: । विधिरयं ईत्वे 
ब्ध गौयायाः ताद्य चतुर््याश्च प्रतिभेधक इत्यवगन्तव्यम् ॥२५। 

सतोति ।-- “यस्य च भातेन भावलक्तयम्” (२।२।२०) इति पःणिनि- 
ङत्रेण विदिता सप्तमो सति सप्तमौ । इह .खलु समानरदैश्-कालाम्यां 

परिच्छदकत्वरूपलक्षसमयघः, तन गोषु दद्यमानासु आगत इत्यादौ गो- 
दोहनक्रिया कालेनागमनका तपरि छदात् गवादैः सप्रमो। गुयो सति 



सारमश्चरो। [२१ 

दत्यन्वथः। दशकं यथा-- दरव्यं गुणकर्मान्यत्वे 

सति स्वादिल्यादो सत्तानिष्ठं गुणक्मगोभंद- 

समानदेशत्वं भासते, तेन गुखकमप्रतियोगिको 
यो मेदः तष्य समानदेशा सत्तेति बोधः। 

द्रव्ये मेदसच््वयोर्दशिकसामानाधिकरण्यादिति । 
पिहश्यघातो पुतो जनिता, एवं “गतो वनं एवो 

भवितेति रामः” इलयादो पिष्टव्यं हतवानिल्यें 
पिदव्यघाती, जनिष्यतील्यधं जनितेति कथं 
भविष्यद् त्त्तिकपुवे पिव्यकमकातीतडहनन- 
कत्तत्व सम्बन्धः १ असम्भवात् ; एवमन्यवाप्व- 
सम्भव दति (2७) “घातुसम्बगे प्रत्ययाः'' 
( ३।४।१ पा० ) सुचकरणम्। तस्थायमणः,-- 
धात्वघस्यावग्यकसम्बसे तदडात्वधसमभिव्याहत- 
क्रियान्तरभिन्नकालोनप्रल्ययाः साधवः स्यः। 
वोधे तु यथोचितकालमादायेव विषयौमवति, 
तेन भविष्यदुत्पत्तिकपुवे यद्यवग्रयं पिद्व्यकमं क- 

द्रव्यत्वम् तौत्यादौ तु गुणसत्ताया द्रव्यत्वसन्ताधिकर गाटैव्रपरिच्छेदकत्वात् 

गुणवाचकात् सप्रमोति बोव्यम्। प्रसिदच्च निर््ञातदैशकालक्रियायाः 

अनिर्ज्नातरैशकालयोः परिच्छदकत्वं, तस्याश कदाचित् खसमानकानिन 

कदाचिच्च सपूर्वोत्तरकालाभ्याञ्च तधात्वम् $ तन' दुग्धां चोच्यनाणासु 
गोष्वित्यादो सिद्धिः । २६॥ 

ताह शश्रङ्गं निरखति, धातुसम्बन्धे इत्था दिना । - घात्वर्थयोः विशेष्य- 
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हननं भासते, तदेवाबं प्रयोगः साधुः । तेमा- 
लौतकालविहितप्रलययेनावश्च कलं भासत; तेन 

भविष्यदत्यस्तिकपुवोऽवश्यं पिष्टव्यं इनिष्यतौति 

बोधः। एवं पर दनोत्यत्तिप्रतियोगौ रामोऽवग्यं 

वनं गमिष्यतोति बोधः । 
(रट) अथ कारक-विचारः। 

तव क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वमिति वेथा- 

विरषणभावरूपसम्बन्ध यव काले ये प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यव्र कालेऽपि 

ते खः, तिड्वायक्रियाया. प्राधान्यात् तदनुरोधेन गुणभूर्तक्रियावाचिनः 

प्रत्ययाः कालान्तरभ।लो मवन्तौ ति तत्सूत्रतात्पव्यम् ॥ २७ ॥ 
गरघेति। . “कारकत्वे"नाम क्रियाजनकश्क्तिमल्व, भाष्य "करोति 

क्रियां निवत्तयति" इमि व्यत्यत्तिदशनात्, “साधकं क्रियानिष्याद्कं 
काप्कतंक्म्' दति वात्तिकोक्तश्च। क्रियःयान्च शक्ररवाचयव्यतिरेक- 

स्वात् कारक चन् इति लतन्तरम् ; तदक इरिणा- 

““स्वा रये समवेतानां तद्देवा यान्तरे । 

क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामथ्यं साघनं विदुः? ॥ इति । 

प्रक्ि-प्रक्तिमतोरभदाच द्रव्यं कारकमिति व्यक्हारः इति बोध्यम्| 

एवच्च ज्रिप्राजनकन्वेन सवेषां कत्तत्वऽपि सखसखावान्तरव्यापारविवक्षयेव 
करणत्वादिकमवगन्तव्यम् । अलोकं इरिणा- 

“निष्पत्ति मात कत्तत्वं सवलेवा स्ति कारकै । 
व्यापार भदापचायां करणत्वादिसम्भवः ।१ इति | 

श्रतरावान्तरभेद् परियद्ो यया--कर्तः कारकान्तरप्रवत्तनव्यापारः| 

करणस्य करियाजनकाव्यवहितव्यापारः । कमणः क्रियाफलेनोदेग्यत्व- 

व्यापारः। अधिकरणस्य कततकर्मव्यवदहितक्रियाधारयव्यापारः। 



सारमञ्जरौ। [रर] 

करगाः। तन्न; (३९) मेस तण्डुलं पचतौ- 
ल्यादो सम्बस्िनि मेवे कारकत्वापत्िः, सम्प्र 
दानादेरनुमतिप्रका शनद्ारव तण्डलसम्पादन- 
दाराऽपि पाकनिमित्तत्वात् । विभक्तयघदारा 
क्रियाऽन्वयित्वं कारकत्वमिति नेयायिकाः। अत 
एव॒ नामा्थ-घाल्ध्योभदेन सान्नादन्वयस्या- 
व्यत्पन्रतात् । तदारौमूत-विमत्यर्घा पस्िते- 
स्तन्वत्वं कल्यम् । विभक्तिस्तु क्वचित् सुबा- 

त्मिका क्रचित् तिडगत्सिका च इति शेषः। 

स्तोकं पचतोत्याटौ क्रियाविशेषणे अतिप्रसङ- 
वारणाय विभक्तययेदारति। तव हि दितौया 
साधुल्वार्था। सम्बन्िनः क्रियानिमित्तत्वेऽपिन 
क्रियाऽन्वविल्वम्, अतो नातव्या्षिः | “गुरु-षिप्र- 

तपखि-दुगतानां प्रतिकुर्वीत भिषक् खभेषजेः"' 
इत्यादो तु (४०) नामाध्याहारः कत्तन्योऽतो 
नातिव्यार्चिः। 

~ ---~-------------- -~ ------ ~ 

सम्प्ररानस् प्ररणानुमत्यादिव्यापारः। अपादानसख अवचिभावोऽपगम- 

व्यापारः इति ॥ २८ ॥ 
$ = ® 

मलस्यति ।--“क्रियाऽन्ववित्वं कारकत्वम्”” दत्यादयुक्तलच्चणात् तर्डल- 
त (> 

सम्बन्धिमे्रपदस्य पचतोति क्रियया साक्तादन्वयाभावात् न कारकत्वमिति. 

स्पष्टम् ॥२९॥ 

नामाघ्याद्ार इति।- रोगमित्यादि-नामाष्यादारः ; तेन रोगादिपदा- 
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अथ कत्तलचगम् । 
क्रियाऽनुकूलक्लतिमच्वं (४१) कर्त्वं, 

कत्तपदस्य यत्नाधकटठजन्त-क-घातुव्युत्पन्नत्वात् । 
अतोऽन्यवं अरचेतनादो कत्तुतवं भाक्तमिति . 

अथय क्रियालक्षणम् । 

धातोरधः (४२) क्रिया, सा च दिधा, कचित् 

थेन समं षष्ठान्तयारन्वयः, न तु प्रतिकर्वोतिति क्रियया । वस्ततः “"क्ञजः 
प्रतियत्ने” (२।२।५२) इति पाणिनिसूत्रं करजः कभणि पष्ठ भवति ॥४०॥ 

कतत चमिति । -“कततत्वं” नाम घातुपात्तव्यापाराग्यत्वम् ;-~- 
“घातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कत्ततप्यते ।” 

इति दध्युकरेः। स च दविषः, स्वतन्लः तव्रयोजकश्ेति भेदात्। 
तत्र॒ “खां तन्त्रं? नामं इतरव्यापारनधोनव्यापारवच्च कारकान्तर- 

प्रयोजकव्यःपारवच्च का अत्रोक्तं दरिणा- 

भप्रागन्यतः शक्तिलाभात् प्रामावापदनादपि। 

तद घौनप्रततत्तित्वात् प्रहत्तार्नां निवत्तनात् ॥ 

अटृष्टन्वात् प्रतिनिधेः प्रविवेके च दशनात् 
आगदग्युपकारित्वात् खालन्त्रय कन्तूरिष्यते ॥” इति । 

असायमघंः,--इतरव्यापारादावपि सख्वव्यापारस्वात् कारकौन्तराशौं 
स्वाघोनप्रहत्तिनिद्रलोदश्रनात् दावादैः कुटारादिवत् सख 
प्रतिनि्यसम्भवात् कारकान्तराप्रयोगेऽपि सखवाचकपद प्रयोगात्, 
साच्चाद्रातूपात्तफलजनकव्यापा रवव श्च कनः सखातन्त्रामिति। पाचयति 
दत्धादावपि प्रयोज्यस्य पाके खातन्त्ामसयेव, वेतना दिलाभरूपखार्ध- 
सिङ्ये एव तख प्रत्तः । ४१ 

क्रिया इति । ~'एषा खलु “क्रिया” धातुवायां फलव्यापारोभयरूपां 
तदिश्ष्टिरूपा वा, “फलब्यापारयोर्घातुः' इत्थभिजनवचनात्। अत 
इरिणाऽय्यक्त- 
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कच्श्या, क्रचित् कमस्या च। तव गमि-पति- 

प्रतौनां कक्लस्धेव क्रिया, (४३) त्याः पञ्ठविध- 
कर्मान्यतमरूपलवात् । पचि-भिदिप्रश्तोनां 
कमस्येव क्रिया, क्रचित् अधःसन्तापनादिरूप- 
त्वात्, क्रचित् अबयवविभागरूपतलादिति सङ्गपः। 

अथ कमलक्तणम् । 

परसमवेत-क्रियाजन्यफलशालित्वं (४४) 

कमत्वम् । परस्मवेलो यो घात्वथम्तच्लन्यं यत् 
फलं तदत्वमिव्यधः । परसमधेतेति विशेषणात् 
ग्रामं गच्छति इत्यादौ संयोगरूपफल शालितवे- 
ऽपि क्तरि मातिव्याप्निः; अत एव फलावच्छिन्न- 
व्यापारबोधकषत्वाद्वातोः सकम कत्वव्यवहारः । 

--~ ~~ ------- °= - ----~-----~--------~- --~ -~~-----------~----~~ ~ ~~ "~~~ 

“व्यापारो भावना सवोत्याद्ना सेव च क्रिया? इति। 

क्िचच- 

«यावत् सिडमसिद्धं घा साध्यत्वेन प्रतोयते । 

्रायितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधौयते ॥१ 

“सिनं, वत्तमानघ्वंसप्रतियोगि, मूतकालसित्य्थः, तद्धितम् “असिद्ध 

वत्तमानं भविष्वच इत्यथः । तेनापचत् पच्यति पचतीत्यादौ स्वल 

सा ष्यत्वेन् श्रसत्वरूपत्वनाभिघौयमाना क्रियेति क्रियाशन्दस्य रूद्िरनेन 

प्रदशित इति मावः ॥ ४२। 

तखा इत्यादि । - “तस्याः” क्रियायाः, “पञ्चविधकमणाम्” उल्चेप- 

णापच्तेपखादिप्रकारमेदापन्रसखरूपागाम्, “ग्रन्यतमरूपत्वात्?” कम- 

विशेष रूप चान् कलतश्थन्वं, तद्विना नां कमय्थत्वम् इत्युव्यते ॥ ४२॥ 
कम्रत्ल्मिति ।--““ब्गमंत्वं” क्रियाजन्यतद्धयधिकरगफलव छम्, अथवा 

--- ---~--- 



[३६] सारमञ्जरीो 
9 

न -----~* = ~ ------- ~-*-=------ -- 

गच्छतीत्यादौ तृत्तरदेशसंयोगफलिका क्रिया 
गमनं धात्वधः। गां ददाति इत्यव खसखत्व- 
ध्वंसपुवकपगर्खत्वोत्यल्यवच्छिन्नल्यागो दानं 
धात्वथः ; लन्जन्यं फलं सखसत्वध्वंसपूर्बकपर- 
कोयखत्वं, तच्छालित्वात् गोः कमत्वम्। 
तण्डलं पचतोल्ादावधःसन्तापनजन्यविक्ित्तिः 

फलं, तच्छालित्वात्तश्डलादेः कामत्वम् ; अत 
एव यतर क्रिया कत्तगता तत लक्तगं मुख्यं, 
यतर कर्मगता क्रिया तच गणम् । एवम् चाद्नं 
पचलौव्यादावोद् नपदेन तण्डुले लक्ष णा,विक्रि्ति- 
फलयोगात् । तच्च कम (४५) चिविधं- प्राप्यं 
निवच्यं.विकाय्छश्चेति । यव कर्मगो धात्थजन्य- 

करा खनिषटस्यापारपयोज्यफनेन सम्ब द्रुभिप्यमाणं कमत्वमित्यथः ॥ ४8 
विविघमित्यादि ।-अतोक्तं हरिणा- 

“निवन विका्यञ्च प्राप्यच्चेति तिधा मतम् । 

तच्च पिततमं कम चतुरारन्यत्त कलितम् । 
ओौदासोन्यन यत् प्राधं यच्च कलरनोण्ितम्। 
संज्ञान्तरेरनास्यातं यत् यच्वाप्यन्वपूवकम् ॥” 

इत्यादिना प्रकारमदमभिघाय निवैर्च्यादौनां -लत्तणमुदादरति- 

“वदसज्जायते सघा जन्मना यत् प्रकाश्रत। 

प्रकतस्तु विवक्षायां विक्राय्यं केशिटरन्यघा॥ 

तन्निवल्यं विकाय्यैन्च कम देधा व्यवसितम् ॥ 
परक्त्युक्तेदसम्भत किचित् काष्टादिमस्मवत्। 

किच्चिद्वणन्तयत््रया सर्गणादिकिकारवत्। 
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फलवत्वं तत् (४६) प्राप्यम् । यधा गच्छति 

पश्यति इन्तोल्याद्यः। यत तु साध्यत्वेन 
५ ७ 2 © 

विषयत्वरूएक मत्ववत्वं तत् (४७) निवच्यम् । 

यथा--चटं करोति इल्याद्यः। एवं घटं 
र ५ (करि 

करोति इल्यादौ सर्वव घटादिपदे खत्पिण्डादौ 
लक्षणा, /“साचात्कल्याटिविषयत्वानुरोघात् ; 
एवं सिञ्चति दष्ट यजति इव्याटौनाम् | यच 

तु प्रह्ल्यच्छदटजनितरूप्रान्तर वक्व तत् (४८) 
विकाय्यम्। यथा--काष्ं भस्म करोति, दग्धं 

दधि करोति, तण्डुलानोदनं पचति, 
©# 9 वि 

सुवगं कुर्डनं करोति अच मश्प्मादेः 
[र क्रियाक्षत (पारां सिद्धि न गम्यत। व 

दश्रनादनुमानादा तत् प्राप्यमिति कथ्यते ॥*” इति ॥ ४५ ॥ 

प्राप्यमिति ।--क्रिय।क्रत-ताघ्रारग-घमप्रकारकप्रतोति-विषयताऽना- 

यत्वे सनि क्ियाजन्यफलवच्चनोह् ण्यत्वं प्राप्यत्वम् । यथ्ा--ग्रामं 

गच्छतोत्यादौ ग्रामादिः, संयागरूपफलस क्रियाऽधिक्ररयातर्तित्वेन साघा- 

रण्यात् इसाधारखीत्यलयादिफलस् तल्रासत्वात् तचात्वम् इति ॥ ४६ ॥ 

निवल्मिति ।-प्रक्षलतिषाचकपदासममिव्याहतपद्पस्याप्यत्व सति 

क्रियाजन्योन्प फलवत्वं नि्वत्यन्म् । उत्पत्तिश्च आद्यक्तणसम्बन्धरूपा 

प्रधमप्रकाशरूपा वा, “वदसत्--" दत्याद्युक्तः । 
“सतो वा विद्यमाना वा प्रक्रत; परिणामिनीौ। 

यस्य नागरो धत तस्य नि्वचयत्चं प्रचक्षते 1” 

इत्युक्तेः एक तिवाचकेव्यादि ; तथा दि, चटं करोतीत्यादौ घटः, पुतं 
प्रसूते इत्यादौ च पृच्ादिरिति ॥ ४७॥ 

विका्ख्यमिति-प्रतोयमानप्रहातिविक्ततिभावत्वे सति क्रिद्रानिर्वाद्य- 

8 
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कमत्वं न काष्टादेः, भस््मादिष काष्ादिसम्बन्ध्य- 

भिन्नत्वबोधनाय भस्मादिपदसमनियतबिभक्ति- 

मत्वं काष्टाः । तथा च, काषटटसम्ब स्यभिन्रभस्म- 

विषयकक्षव्यश्य इति शाब्दधौः । (४९) एव- 

मन्यवापि बोध्यम् किन्तु अजां ग्रामं नयति 

द्त्यादिवन्न दिकमकत्वम्, अरवाभिन्नाबोधात्। 
यथा अजाउत्तिकमताऽनुकूला या ग्रामविषयिरौ 
प्राप्िसदनु क्ल तमान् इल्यन्वयधौः । एवं गां 
टोग्धि पयो गोपः इलव्याद्वाघे गोसम्बन्ितवं 

पयोनिष्टठं ज्ञेयम् । अजा ग्रामं नोयते पन्न 

दृल्याटौ पान्यहत्तिक्ततिजन्या या ग्रामविषविणी 
प्राप्निः तच्जन्यफल णालिन्यजल्यन्वश्चवुद्धिः । एवं 

विश्िष्टसच्चोत्पत्तिरूपान्यतर फलवत्वं विका््यत्वम् । यध्ा-- सुव यं कुर्डलं 

करोति इत्यादौ सुवणङ्कण्डलादिः $ अ सुवं पूर्वरूपासत्वरूपफल- 

वत्वात् कुण्डलस्योत्पत्तिरूपफलवत्त्वाच तथात्वम् । दर्यक्तलच्तरो सुव शस्य 

किञ्चिह्नणान्तराघानन क्रर्डलस्योत्यत्तिरित्यवधेयम्। एवं काष्टं भस्म 

कषपेति दत्यादावपि काष्टमस्मादैः, ततल च काष्ट क्रियाजन्य- 

विशिष्ट सत््प्रयोजकना शवत्वात् तथ्चात्वमिति वित्नैकः । द्युकलचरो 
दि काष्ठप्रक्तल्युच्छरेन भस्मोत्पत्तिः इत्यवगम्यते ॥ 8८ ॥ 

एवमित्यादि ।--^एवम्” उक्तवितयमौ खिततमं कत्तुः क्रियाफले- 
नोषिटतमत्वात् । एतद्धनं चतुर्धा कलितं, पारिभापिकमित्य्घः, तानि च 
उदा सौन-इप्याकयधितान्यपूवकाणि । तत कक्तेरतुदश्यत्वे सति क्रियाजन्य- 

फ़लवे्वमुदासौनत्वम् ; यघा--ग्रानं गच्छन् दणं स्यृशति इत्यादौ 
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दुच्यते गौः पयो गोपालक्षन इत्यादो गोपा- 
लकहठत्तिद्रतिजन्य-दोडहनजनित-फलशा लि-पयो- 

निमित्ता गोरिति णाब्डधोः। एवं विषिधकम- 
कारकमध्ये प्राप्यं कमं मुख्यं, निवंच्ये विकाय्यंञ्च 
गोणमिति सङ्गपः । 

अथ करगल्च गम् । 

(५०) तव “साधकतमं करणम्" (१।४६ ४२. 

पा०)इति सवम् । “साघकतमञ्च''कारकान्तरा- 

सहक्ततत्वे सति फलडतुत्वं, कार कान्तरव्यापार- 
मनुत्पाय फलद्ेतुत्वमिल्यथः। फलं धात्वधता- 
ऽवच्छेद कम् । परशुना छिनत्ति दचम् ; ठतोयायाः 
करणत्वमधः। एवं मनसा पाटलिपुबनगरं 
गच्छति इति । अरय धमेन कुलं, विद्यया यशः 

दशणादैरुटे्यन्वामावेऽपि क्रियाजन्यसंयोगवच्चात् तघात्वम् । दिषटसाघनत्वं 

सति क्रिधाजन्यफलवच्वं द्ेष्यचम् ; यथा--अन्नं वुृभुच्माणो विषं 

भुङ्क्त इन्यादौ विषदैः अपरं पुनरकधितं कम, तथादि, कारक- 

विगीषसन्नन्तरेणा विवकचितत्वे सति कर्मोपकार कत्वम् अकथितत्वम् ; 

यधा-गां दोग्धि प्रयः इत्यारौ गवादैद् ग्धौपयोगितया अविवचित- 

कारकान्तर सन्न कत्वेन च तथात्वम् इत्यादि विबेकतोऽवगन्तव्यम् ॥ ४९ ॥ 

तनेति ।-क्रियासिद़ी यत् प्रक्षष्टोपकारकमन्तरङ्ं विवक्षितं तत् 

करणम्! यदृव्यापारा नन्तरं फलनिष्यत्तिस्तत् प्रक्ष, सूत्र तमप्-प्रत्यये- 

नाव्यवहितव्यापारवच्चरूपगप्रर्षा व बोधनात् । यघोक्तं दट्णा-~ 
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दृूल्यादौ ठतौयाया ईतुत्वमथः, क्रियाऽन्वयिला- 
भावात् । एवं धूमात् वङ्कः, छलकलत्वादनिलयः 

इत्यादौ पञ्चम्य्धो तुता, धृमपदे धूमन्नाने, 
बह्किपदे च वङ्किज्ञाने लक्षणा । 

अध सम्प्रदानलच्तणम् । 

“कर्मणा यमभिप्रैति तत् सम्प्रदानम्'*(१।४।२२ 
पा०)दति सूतम् । अस्याधः.--कर णोभृतकमजन्य- 
फलमा गित्वेनोदेष्यत्वं (५१) सम्प्रदानत्वमिल्यधः। 
दा-धातोः सखश्चत्व्य॑सपृवकपरसखत्वोत्य च्य वच्छिन्न- 
त्यागः, यथवा उदे ए्धगतस्दामित्वसम्पाद कल्यागो- 
ऽथः; तैन विप्राय गां ददाति इत्यत विगप्रोट्श्यकं 

““ क्रियायाः परि निष्प्ियद्व्यापाराद नन्तरम् । 

विवच््यते यद् यत्र करणं तत्तदा स्मत् ॥” 

इत्यत्र विवच्यत इत्यनेन कारकान्तराणामपि कर त्वमिति सूचितम् 

तदपि उक्तं इहरिणा- 

““वम्तुतस्तद निदे प्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम् । 

रथाल्या पयत इत्यषः प्रयोगो दृश्यत यतः ॥”” 

दत्यत वस्तु कररपद्7घ॑ः इति ॥ ५० ॥ 

सम्प्रदानत्वमिति ।--“सम्परदानत्वं'” क्रियाजन्यफलभा गित्वेनोटेश्य- 

त्वम् इत्यध; । तच्च लिविधम्, अनिराकत्त प्रेरकमनुमन्त चैति। यथोक्तं 

हरिणा- 

५अ्रनिराकरणात् कत्ते: त्यागाङ्कमैरीपितम् । 
प्ररणानुमतिभ्या च्च लभते सम्प्रदानताम् ॥ 

इत्यक्तदान प्रयोजकव्यापारतेयमेदात्। तत्राद्यं देवतादि, यधा- 
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यत् . गो्रत्तिखलत्वं, गोनिरूपितखासित्वं वा, 

त्नको यः त्यागस्दनुकूलक्षतिमामिव्यन्वयधोः। 
नारदाय रोचते कलहः इत्यव चतुष्षाः सम्बन्धि- 

त्वमथः। तच सुवे.रुच्यर्थान प्रीयमाणः (१।४।३३ 
पा०) बूति। तथा च, नारदसमस्बखिगो या सुचि- 

स्तदिषयकलह इति शाब्दधोः । पाय श्राघते बन्दौ 
दूत्यच चतुर्धाः विषयत्वमथः। तव सूतं “श्नाघ- 
ङड-स्था-शपां ज्ञो ामानः'(१।४।२४पा०)दति + 
“सनौ पामानः? ्रात्मन्नापनेच्छात्रषयौभूतः ; तथा 
च, षाय श्राघते बन्दौ इत्यव नपवि्रयकात्म- 

स्नापनेच्छावत्-वन्दोकथनाग्रव इति धौ; । फं 
विप्राय श्रतं घाग्यते शद्रः इत्यत्र चतु्रथः 

सम्बसित्वम्। “श्वारेरुत्तमयः'*(१।४।३५पा०)दइति 
सूम् । तथाच, विप्रसम्बख्िशतसद्धाविशिष्ट- 

द्रव्यकमक-कटणग्रहणाश्रयः शुद्र इति वोधः। 

देवदत्ताय क्रुध्यति इत्यत चतुर्थाः कमंत्वमथः । 
तत “क्रधद्रदर्प्याऽसुयार्थानांयं प्रति कोपः” 
(१।४।२७ पा०) दृति सूचम् । तथा च, देवदत्त- 

कर्मक-क्रोधायय इति बोघः। “क्रोधञ्च 

नारायणाय तुलसीं ददाति इत्यव कत्तुरनिराकरयीन प्रह्ल्- 

प्रतिबन्धात् | दितौयं याचकादि, यथा--बराह्मणाय गां ददाति, 
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परविषयकासुयाजनकव्यापारः | “असूया 

देषः। पु्याय स्प्रयति इत्यव चतुर्थ्या 

दैख्ितकमत्वमथः। अच “स्परडरोश्छितम्"' 

(१।४।३६ पा०) इति सूतम् । तथा च, पुष्य- 

विषयकस्प्रहाश्य इति वोधः । 

अथ अपाटानलक्षणम् । 

(५२) “ध्रुवमपायेऽपाटानम्'' (१।६।२४्पा ०) 

इति सूत्रम् “्रपाये'" विभागविषये यत् “घ्रवः' 

विभागजनकक्ियाग्रुन्यं तत् अपाट्ानकारकं 

भववतील्यकम्।(५२)परकौयक्रिवाजन्यविभागा- 
ग्रयत्वम् अपादानम्" इति गयाथिकलचखम् । 
तदपादानं दिविधं, (५४) चलमचलञ्चेति यथा 

देहि देदोत्यारिना क्तः प्ररणात्। टतोयन्तु गुर्वादि, यधा--गुरणे 

स्वस ददाति, प्राघनाव्यतिरेकरानुमतिनातरेण प्ररणादिति। ५१। 

प्रवरमित्यादि | --प्रक्रतघात्चर्धान्रयत्व सति तज्जन्यविभागाययः 

ध्रवं, तच्चार्घात् अवविरिति। “अपायः” वि्वषः, विभागः, सम्बन्धष्वंस 
दति यावत् ॥ ५२। 

परकौधेति ।--विभाग जनक-तति्क्रियाऽना्यत्व सति तत्क्रियाजन्य- 

विभागाग्रयत्वम् अपादानत्वसिति वा ॥५२॥ 

चलमिति ।- तवोक्तं इरिरा- 

“'अपाये यदुदासौ नं चलं वा यदि वाऽचलम् | 

प्रवटव तदावेश्ात् अपादानमितोष्यते ॥” 

श्रल "“उद्।सोनम्?` अवधि; । “ग्रावेशात्'” इईपत्मवेश्चात् इति । ५8४ ॥ 
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| (५५।दत्तात् प्च पतति इत्यव दच्चरूपमपाटानम- 

चलम् । धावतोऽग्वात् पतितोऽप्ववारः इत्यवाएव- 

रूपापाटानं चलम् । अव पञ्चम्या अपादानत्वमथः, 

“अपरादानत्वम्'अवधित्वम् ; तेन व्सावधिकाधः- 

संयोगानुकूला वा क्रिया तदत् पवमिति शाब्दधौः। 
एवम् अश्वावधिकाधःसयोगानुकूला या क्रिया 

तदानप्ववार दूति । ननुं अव कथमप्वस्यापादा- 

नत्वम् ? पुरुषाभ्वयोविभागं प्रति अण्क्रियाया 
हेतुत्वादिति चत्, न, अष्वक्रिया नोभययो- 

विभाग्तुः; किन्तु विमागजनकीौभूतपुरुघ- 
क्रियां प्रति अष्वक्रियायाः इतुत्वात् । डिमवतो 
गङ्गा प्रभवति इति, “वल्परौकाग्रात् प्रभवति 
धनुःखण्डमाखण्डलस्य' इत्यव पश्चुम्या अ्रव- 

च्छेद कात्वमथ; । तच "भुवः प्रभवः" ( १।४।३१ 
पा०) इति सूचम् । “प्रभवः'"अआदाप्रकाशः ; तेन 

हिमवद्षच्छिन्नायप्रक्षाशोत्प्िमतो गङ्गा । एव- 

मन्यवापि बोध्यम् | सामग्रोतः फलं जायते 
इत्यादौ पञ्चम्यर्थो हेतुता । तत्र “जनिकर्तः 
प्रक्तिः'*(१।४।३ ०पा०) दति सूतम् । “प्रक्ततिः"" 

व्तादिति -अत्र काकादिभिरानोौतपत्सखय अन्यत्रच्तात् पतने 
तदचषसावयवत्वाभावात् परञ्चमौ । अवयवावयविभावे तु सम्बन्ध विवक्षायां 

षषायव ॥ ५५ । 
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फलोन्प्खोभूतः कारणकसापः,तेन सामयीहेतुका 
1 उत्पत्तिस्तत्मतियोगि फलमिति शाब्द्घौः | 

अध्ययनात् पराजयते चेतः इत्यादो पञ्चम्यर्थो 
विषयता, तव पराजेरसोटृः?(१।४।२६पा०) इति 
सूवम् । परा-पृवक-जिघातु-योगे असोढः अपा- 
दानम् ।अरसोटत्वम्' असाध्यत्वम् । “पराजयः'" 

निहत्तिः। तैनाध्ययनविषयक-निहत्तिर्माश्चेव इति 
शाब्द धोः। शवृन् पराजयते इत्यव^पराजयः?*परि- 
भवः । शवस्तु पराभवविषय एवातो न पञ्चमो । 
कूपादन्धं वारयति इत्यत्र पञ्चम्यथंः केवल 
मवधित्वन्। तव वारणार्थानामौप्ितम्"" 

(१।४।२७ पा०)इति सुचम् । कूपोऽपि पुरो गम्य- 
देशत्वेनेख्ितो भवल्येव, तेन कूपावधिकं यचि 

वारणं तदनुकूलक्षतिमानिल्न्वयघौः। श्व 
कूपस्य न धवत्वम्, अन्ध-कूपयोः संयोगविरहात् । 

“अनलं?” गोलकाभाववत््वे सति चच्चःश्न्योभय- 

गोलक-तत्छामान्याभावान्यतर वत्वम् । “का शत्वं” 

चन्ुर्लोकगोलकमा चवत्वम् । चौरात् विभेति, 
व्याघ्रात् विभेति, दस्यभ्यो रन्ति इत्यादौ 
पञ्चम्यर्थो हेतुता । तत्र “भौ चार्थानां भयहेतुः" 
(१।४।२४पा०)दरति सवम् । भयाथक-चाणार्थक- 
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धातुयोगे यो इदुस्तत् अपादानं भवतोल्ययः। 

श्रव ईेतोयदप्रादानत्वं विदितं वत् दतौया- 
निवारण्ाथमेव। उपाध्यायादन्तघत्ते कावः 

दल्तापि पञ्चम्या रतत्वं ठतौयावारखायमेव । 
तच सुव म्“अन्त्बो नाद शनमिक्छति'(१।४।र८- 
पा०)दति ।“अन्तद्विः'' आत्मसङ्नोपनम् ; तथा च, 
उपाध्यायशेतुकं यदात्समङ्ञापनं तदषविग्ाया 
द्च्ता तदाथवन्काचर दरति वोधः। उपाध्याय- 

दघोते इत्यव पञ्चम्यां हेतुता । तव सुचम् 
“'आस्यातोपयोगे'' (१४२९ पा०) दूति । अता- 

पादानत्वविघानं टतौकावारणाधम् ।“च्ाश्याताः' 
वक्ता । निवमात् वाद्रग्रहे अ्राख्याताऽपाद्ानं 

भवति, तथा च, उपराध्यायड्ेदुकं य्चिवम- 
पूषकग्रहणं तट् नुकरूलक्रतिमानिति घोः 

अथाधिकरगलक्षगम् | 

सव पाणिनिप्रुवम् “अआधारोऽधिकरगम्"' 

(१।४ ९५पा०)।“अधारः'' अरवाग्रवः ।“कन्तकमा- 
न्यतरद्ारा क्रियाश्रयत्वे सति तत्क्रियोपकारक- 

त्वम् (५६) अधिकार ्रत्वम्'? इति नैयायिकाः | 

अधिकरण सिति -अ!प्रियन्ते क्रियाः यस्मिन्निति ५त्राधारः?कत्त- 

कमव्यबहिततरियाय्रय इति सखयष्ट, स एवाधिकरखम् । अगनक्तं इरिणा- 
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अत “उपकारकत्वं'' निष्पाद्कत्वम् ; तेन पौरे 
स्थित्वा ण्डे स्थाल्यामोदनं पचति इत्यव 

सप्तम्यर्थो ऽधिकर णत्वम् । अचर कन्तप्र्ती- 
नामतिनव्या्चिवारणाय सत्यन्तम् । गेहस्यतु 

पाकक्रियाश्रयतवं, तदुंपकारकलत्वञ्च कत्तदारा, 
स्थाल्याश्च ओटनरूपकमद्ारा क्रिया्रयलं, 
तदुपकारकलवंञ्चेति बोध्यम् । पौटस् तु 

स्ितिक्रियाऽपेन्नया एव निष्कषः । 

अध समासवादः। 

( ५७ ) तव॒ समासत्वमगखशडोपाधिविगशेषः, 

“कत्तकमंव्यवदधितामसाच्ात् धारयत् क्रियाम् । 
उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्तऽधिकरणे.खतम् ॥*” इति । 

तच्च चतुर्विधं--“सामौप्याद्येषविषयेरव्याप्याघारश्रतुविघः” इति 
भेदकसन्बन्धचातुविष्यात्। ततत सामोप्यसम्बन्ेन प्रधमोदादरणं-- वने 

नदौ आप्ते दत्यादौ वनादिः सामोप्यसम्बन्धेनाचारः । दितौयम् एकदैण- 

सम्ब॑नन यथधा- कटे आस्ते इत्यादौ कटादिः आ्रषा्धिकरणम् | 

तीयं विषयतासम्बन्धेन यधा--मोकते इच्छाऽस्ि दत्यादो मोक्तादिः 

विषयाघारः । व्याप्रिसम्बन्धेन चतुधं यधा--तेलं तिलेषु इत्यादौ तिलादि- 
व्याप्याधार इति ॥ ५६ ॥ 

तत ति ।--'“समासत्वं”” नाम शक्तिसन्बन्धेन समासपदत्वम् एकार्धौ- 

भावापन्रश्क्तिसमुदायत्वं वा, समस्यते संद्रष्यते एकार क्रियते असौ इति 

व्युत्पत्तः। द्ादिपदानाभेकपदतासम्पादकपदसाधुताधकःख डोपाधि- 
पिशिष्टत्वं समासत्वम् इति फलिताः । स च समासः षड्चिः ; तधा हि-- 
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न तु कमधारयादिषड़न्यतमत्वम्, (५८) अात्मा- 

श्रयत्वात्। नेयायिकमतेतु “समास (५८) न 

(सुपां सुपा ति नामा घातुनाऽघ तडं तड । 

सु बन्तनेति विज्नयः समासः पर्प दृषेः ॥* इति । 

तल क्रमेणोदादरणम् । सुपां सुपेति दयमपि पदं सुबन्त, यथा-- 

गजपुरुपः इति । सुपां तिङ्ति प्रवपदं सुबन्तम्, उत्तरं तिडन्तं, यघा- 

प््यभूषयत् इत्यादि, “गतिमतादात्तवता तिडगऽपि समासः” इति 

षार्तिकोक्ताः। सुप. नान्नति प्र्वपदं सुबन्तमुत्तरं नाम, यथा-कुम्भकारः 
इत्यादि, “उपपदमतिङ” इत्यक्तविधानात् समासः, “गतिकारकोप- 

पदानां क्षङ्खिः समासवचन प्राक् सुवृत्पत्तः'? इति परिभाषया सुवत्पत्तेः 

प्रागेव नाम्रा समासः सिद्धः, अन्यधा चमक्रदित्यादौ नलोपानुपपत्तेः । 

सुधां घातुनति उत्तरपदं घानुमावं न तिङन्त, यदध्ा-कटपरित्यादिः, 

"“क्रिनय चिप्रच्छाायतप्तुकट प्रज गोरं दोर्घोऽसम्प्रसारगश्च'” इति वात्तिकात् 

समासः । तडं तिडन., यधा--पिवत-खादता-पचत-ग्ज्जता इन्यादि, 

“आख्यातम्! ख्यातैन क्रियासातत्य' दति मयुरव्यसकादयन्तगी णौ वसू त्रात् । 

तिङा सुबन्तेन, यथघा--जदिष्तम्बः, “जदहिकमसा वद्ुलमाभौच्छा 

कर्तारच्चाभिदघाति" इति मय्रुरव्यंसकायन्तगणौयविघानात् समासः । 
अथं षड्षिः समासविमागः दति । ५७॥ 

आत्मति ।-सखस्य सापेचचितत्यऽनिष्टप्रसङ्ः आलाग्रयः। स॒ खलु 

उत्प्रत्तिस्ितिन्तप्षिभिस्तिघा । तधा हि, यदोदं समासत्वं समा सत्वलन्यं 

स्यात् तदेतत् समासत्वानभिकरणक्णोत्तरवत्ति न खात्। यदौदं समास्त- 

त्वम् एतत्छमासत्वत्रत्ति स्यात् तदेतत् समासत्वव्याप्यं न स्यात्, यदीदं 

समासत्वं सम्ासत्वज्नान'भिन्रं सात् ( ज्नानसामग्रौभिनरं सयात् ) तहि 
एतत् समासन्वमिनं स्यात् । एतदवयवः आलागयः । अतः कमधारयादौ- 
नमन्यतमेऽसम्भावनेति वोध्यम् ॥ ५८ । 

नेति ।-नेयायिकाः वाके ` शक्तलचणे न स्वौकुवन्ति, तन्मते पदे 
व् शकिलंच्णः च ॥ ५८ । 

च, 
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शक्तिन वा लक्षणा, वाक्यत्वात्''। श्ति- 

लक्ष गशान्यतरसम्बन्स्तु पदनिषर एव, तदथाव- 

गति तु क्रचित् प्रवपे कवचिदुत्तरपदे कदिदुभय- 
पदे वा लक्षयति । समासकरमद् पदसंस्काराथ- 
मेषेति ज्ञयम् । किन्तु व्यासकालीनतत्तदाक्याघ- 

बोधानुकरूत्ततत्तत्पटाघोधश्धिलिः मप्ठलक्तिक- 

तत्तत्यदसघृदस्येव शद्धिलक्तगान्यतरसभ्यन्धेन 
ममासकाकतेऽपि तच्नातीव्रशक्छाथवोघानुकल- 
पदार्घो प्यितिदतुलं कल्पा लाघवात् | नतु 
वाक्यस्य पटत्वं, तत्पटृसखालिरिक्ताऽपि शक्तिः 

कल्प्या गोरवात् । ननु निद्यसमासष्यले पङ्जलादि- 
पट का गदिः ? तव व्यास्लाभावेन क्रुप्रशकिक- 

पद्ाावादिति चैत्, न; तवागल्या उभययाः 

ममाघानसाभ्यात् ; तथा हि.समुदायश्नक्यनुगेष्ात् 

समुदायस्य पदत्वम्, अस्यावयवशक्तयनुगोषिन 

पदैकदेशश्यायि पदत्वं भवह: कल्पनौयम् । 
समानयोः य बोभययोः समो टोषः परिहारोऽपि 

तव्यम इति प्रवादोऽपि साधुरिति, 

श्रथ कार्मधारयलचगम् । 
(६०) दिगुभिन्नत्वै सति समानविभर्विमत्- 

द्विगुभिननत्वे इत्यादि ।--दिगुदिपययरिद.र्ण समानाविकरणपद् 
[य 
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पदप्रक्रतिकत्वे सति अभमेद्बोघ्कत्वं कमघारय- 

त्वम् । तेन नौलोत्यलमित्यव नौलपदेन नोल- 
गुणविशिष्टं वस्तु, उत्पलपदेन उत्पलसामान्य- 

मुपस्याप्यते, अरमदास्यसंसगदारा नौलाभिन्नसत्- 
पलमिति शाब्टघौः। नामाथयोरमेदान्वयबोधं 
प्रति विरुद्धविभक्तिगाहित्यस्य कारगत्वम् । एवं 

कर्मधारये नवा शक्तिनेवा लक्षणा। अत 
एव (६१) निषादश्यपतिं याजयेत् इत्यव न 

मषी तल्युरषः, न दा बहुव्रीहिः, पृवप्रदे परपदे 
वा लक्षशपत्ते;ः । तथा चाव कमघारयसमासा- 

त्रिषादामिद्नद्यपतियाजनमिति बोधः। न च 

निषादस्य सहरजा तितिगेषतवात् वेटानधिकारात् 

याजनासस्मरव इति वाच्यम्, अपृववि दा प्रयुक्तेस्तच्न 
कल्पात्वात् । विदाप्रयु्लिस्तु निषिद्वकमेकमन्त- 
पाट इति । 

चटिततल्घृरुपः कमध्परयः, “तत्परुधः समानाचिकरयः कम॑धारयः'? 

( १।२।२्पा० ) इति सूत्रात् । तत्राप्यपवाद विधेव॑लवक्वात् “विर्रेषणं 
विशरप्येगः” (र। ध पार) इति विधिर्वलीयान् । एवं किल कमघारयः। 

सुतशां तत समान विभक्ति मत्पदकदम्बकत्वम् अभेद बोधकत्वश्चेति । उन्तर - 

पदग्रघानोऽय् समासः ॥६०॥ 

निषादैत्यादि ।--तत्यरप्र प्रवपदे वद्धुत्रौ रहो तृत्तरपदे लचयया अ्र्ै- 
प्रतोतिः। इद च लच्तखामन्तरे रोव श्व्याघ न तपत्पर्योपपत्ती लक्षणाकय्य- 

नेनाप्यलसिति ॥ ६१। 

४ 
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अरय तत्परुषलच्चणम् । 

असमानविभक्तिमत्मतिपद्प्रक्नतिककात्वे सति 

अभेद बोघधकपदत्वं (६२) तत्प॒रुषत्वम । गालपुरुष 

दत्व पुनद ललग्या गज-सम्बन्ित्वमवगम्यते 

तंन राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुष इत्यथः । नामाध- 

दयाभेद्बोधं प्रति विस्इुविभक्तरभावस्य तन्व- 

तात्; अन्यथा पुकषषपदटाघं राजपद्ाधस्य 
साच्नादन्वयो न स्यात्, निपातातिरक्तनामाथयो- 
भदेन साल्ताद्न्वयस्याव्युत्पन्नत्वात ; तथा च, 
ताट्वोधं प्रति द्वागैभूतविभक्तिरपेक्षणीयेति 

वो्यम्। नं च राजयुरुषं इत्यत्र पुरुषपदे राज- 
सम्बखिनि लच्तखा, राजपद्न्तु तात्पव्वय्ाहक- 

मिति कथं वाच्यम् ? “उत्तरपदाप्रधान- 
तत्परुषः"' दृति व्युत्यत्तभिरोधात्, पृवपदस्य च 
निरथेकत्वात् । 

अतएव चन्द्रद़व मुखम् इत्यत्र इवार्था- 
न्वयवोषे चन्द्रपटोत्तरषष्टौ नापेत्तते, प्रथमा च 

तत्युरुषत्वभिति ।--“तत्युरुषत्वं ” प्राधान्येनोत्तरपदाध बोघकत्वञ्चति ) | 
इ खलु पूवपदस्य लच्तणया उत्तरपदार्थावगमनसतेकय्येम् । अरद्रैकायादै- 

स्तथात्वाभावेऽपि “अर्तं नप् सकम्” (२।२।२ पा०) इत्यादि विशेषविधानेन 

त््रकरणविइितत्वादेव तत्पुरुषत्वम् ॥ ६२ ॥ 
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साधुत्वीर्था। नच द्धि प्यति इतिवत 

लुप्रविभक्तरनुसन्ानेन ताहटशबोधः सुलभ इति 

वाच्यं, तद् नभिन्नस्य ताटशबोघानुद यापत्तेः । 

राज्ञः पुरुष इत्यव शजपदोत्तरषटष्या गज- 

सम्बन्धस्य पुरुषपदेन च पुरूषस्याश्रयत्वसंसगं णोप- 
सिति; राजसम्ब स्या ग्रयः पुरुष इति शाब्द्घोः | 

अथ दिगुलक्षगम् | 
समानविभक्तिमत्पदप्रक्षतिकत्वे सति अभेद-' 

चोधकसङ्ापुबपदत्वं (६३) दिगुत्वम् । पञ्च 
पुलील्यादो पञ्चानां पुलानां समाहार इतिः 

व्युत्पत्तेः पुलपञ्चकस्य समाहार इति बोधः । 

समाहागोऽपेत्नावुइिं विषयत्वं, तेन पुलपदेन लक्त- 

साया पञ्चपुलसमाहारो वोध्यते। पञ्चपदञ्च 

तात्पव्यग्राहकमिति बोधः । 
अथ वह्रौहिलक्नणम् । 

नञ्-तत्यरुषभिन्नत्वे सति उत्तरपटलान्न- 
गिकपदवत्वं (€४) बव्व्रोहित्वम्। चित्रगु- 

दिगुन्वमिति ।-“दिगुत्वं" संत्वाऽनवबोधकसङ्ापूवकसमाना पि- 

करणां पद् घटि नतत्युरुषत्व दिगुत्वमिति । ““दि कसद्क संज्ञायाम्? (२।१।५० 

पार) इतिसूत्रेण विदितपन्चाम्रादिकमघाग्यादिषु अतिप्रसङ्कवारगाय 
संज्ञाऽनववोधकति। "सड्गपूर्वाो दगु (२।१।५२पा०) इति 

सूलरात् सङ्खया पव कैति । ̀ दिमृद्धादौ तथात्ववारणाय तत्परुषेति ॥ ६३ । 

बहुत्रौदित्नमिति ।--“"बद्ुव्रौदित्वं” समखमानपदातिरिक्तपदाय- 
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रिल्यत्र गो-पटं गो-खामिनि लाक्षणिकं, चिच- 

पदञ्च चिवरूपविशिष्टगवि लाक्षणिकम् तच 

चिव-पदाधस्य अपरपदा्धेकदेभे गवि अभेटा- 
न्वयः ; तेन चिवाभिन्न-गो-खामौति वाक्याथ 

बोधः । अथवा गो-पदट्ं गो-खामिनि लात्चणिक, 

चिव-पदञ्च तात्प्धग्राहकमिति बोधः। तेन 

“पदाथः पटार्थनान्वेति, न तु प्रदार्थकदेशे' इति 
वयुत्पत्तेन भङ्ः। ननु चिवगुरिल्ादौ विनिगमना- 
विरहेण ( एकतरपक्चसम्यातिनौ युक्तिः विमि- 

गमना तदभावेन इलययः ) उभयपदे च लक्तणा 
कथं नोच्यते ? इति चन्र, शक्तपदसमभिव्याहारं 

विना लाक्ञगिकपदस्यानुभविकत्वाभावात्। न 

च पूवप एव लक्षशेति वाच्यम्, उत्तरपरदाथस्य 
लाक्तजिकषेऽये साक्तादन्वयाभावात्! न च 

वोधकत्वच्चेति। स च दिविधःः-तद्नणसंविन्नानः अतदुणसं विज्ञानश्च। 
समुदायोपस्थाप्ये रुखोभूतस्यापि पदस्य समुदायाज्विते अन्वयवोधकः 

वहृण बदरो हिः, यथा - लम्बकणेमानय इत्यादौ कणंस्याप्यानयने- 
इन्वयः, तदिना धर्मिणोऽप्यानयनासम्भवात्, सम्भवे वा तदश्ि्ये- 

गेवा्नयनान्वयात् तसखानयनेऽन्वयः । तद्धि: अरतद्गणः ; तथा ददि- 

दृष्टसमुद्रमानय इत्यादौ समुद्रखयानयनाननचयात् तचात्वमिति। किञ्च, 
समानाधिकरणयदट्धटितः व्यधिकरणपदघटित्चति पुनहिविधः। 

तत्न समानाधिकरण्व ह्रौ दियधा--नौलाग्बरादिः । व्यधिकरणसमासे तु 
दण्डपाणिः इत्यादिः ॥ ६8 ॥ 
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समासोत्तरप्रदं तात्पय्यग्राहकमिति वाच्यं 

पूवपदस्य गबोयस्ापकत्वाभावात्। नजञ्-तत्- 
पुरुषस्यले तु अब्राह्यय इत्यत ब्राह्मयपदस्य 

ब्राह्मणसदटशे ल्त णा, नजञ्-पद॒न्तु तात्पय्य- 
ग्राहकमतो नञ्-तत्पुरुषभिन्नत्वे सति इति 

विशेषणमिति । 

अथ इन्दरलत्न गम् । 

पद जन्य प्रतिपसिविषयमेदबोधकत्वे सति 

"समामविभक्तिमत्यद्प्रक्षविकत्वं (६५) दन्द्रत्वम् । 

सच दन्ट्रश्ाथ, च-काराधो मेदः। तच किं 

पदाध॑भेड किं-वा पदाघताऽवच्छदकभेटे शक्तिः ? 
तच नाद्यः; ्प्रमाणप्रमेय" इत्यादि गीतम- 
क्ततन्यायादसूते, “अध्ये कदट्न्तङरम्ब'" इत्यादि- 

पर्य्यायि, नौलघटयोरश्ट इत्यच च प्रदा्रभिद्- 

सत्वेऽपि न्द्रस्य ट शनात् । नान्यः ; घटा इति 

सखरूपेकशेषि द्ट्रापवाद्परो व्यभिचारात् । कथ- 
मख ब्रन्द्रापवाट्कत्वम् ? तस्य उत्सर्गापवाद्- 

भावयोः समानपिषवकत्वेन नियज्िततात्) 

न च घटा दयत सखरूपकशेपे किं मानम् ! 
------~- 

हन्दत्मिति ।-““हन्दव्वं' प्राघान्यन सवपद।घ्रनोधकत्वञ्च । प्र घान्य- 

घ्यात्र सख्यचटकपदाघाग्चे विरैषणताऽनाप्रत्नन्वम् ; तेन परस्परं विगेष्यत्व् 
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ति बाच्यम्; “सकछ्लदुच्रितः शब्दः सकछ्लदथं 

गमयति” इल्यादिव्यत्पच्या विचतुरादिषटोप- 
स्थापकत्वाभावात्। न च घटपरदात् घटलत्वसामान्य- 

ल्त णाप्र्यासल्या घटमाचोपश्िती तात्पव्य- 
वशात् चिचतुरादिषटोपश्ितिः किन्तेनेति 

वाच्यम् ; हरय इत्यव तस्यावश्यक कल्पनात् । न् 
हि रच हरित्वमनेकमस्ति, घटा इति सववादि- 
सिदंकशषलोपप्रसङ्गाच्च । अत एवाचर वटन्ति, 

कचित् पदाथभेदे, कचित् पदार्थताऽवच्छेदकभेदे 
च इन्द्रस्य दशनात् उभथभेरेऽपि शक्लिः। न 
चाननुगमो जातः, पटजन्यप्रतिपत्तिविषयत्वे- 

नेबोभयासगमात् । तघा चात यद्ुरेनेव इन्द्र 
तदेव दितल-बहत्वान्वयः, अनयोधंदटसापे्नत्वात् । 

न चेकपद् इन्दरापत्तिरिति वाच्यम् ; “सुप्सुपा 
दूति समसाधिकारसामन्याभावात्। स च 

दिविषः, इतरतरः, समादार्श्च। इतरेतर्य्यले 

सारित्य॑ विशेष्यत्वेन भासते, समाहारे तु 
विशेष शमन इति विशेषः । “साहिलयस्च'"एक- 
क्रियाऽन्व धत्वम् । तत् वथा घव-खदिर-पलाशां- 

--------- ~न = ~ --- ` ~~~ ~~~ -- ~ ~~~ - (~ = = 

भायेऽपि नालषम्भवः। स च उन्दः हिविघः+--इतरे तरः समा सर ध्रति मेदात्। 
्रग्टरोतविरिषहदन्वाटिसङ्खप.विशिषटनामाय्वीघकरन्वम् इतरेतरत्नम् । 

७ स [ €~ 

मालाघत तिताटृषसद्घप्रावाधस्तत्वं एमादहःरन्चसि ॥ ६५ ॥ 
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ग्किनि्ति इत्यव धव-खरदिर-पलाभ-प्रतियोगिकं 

यत् साहिल, तच्चिरूपितं यद्बयवविभागरूपफल, 

तच्जनिका या शछिदाक्रिया, तदनुकूलक्ततिमान् 

चेव दति शाब्दबोधः । निरूपितत्वमच सामा- 

नाधिकरण्यम् । धव-खदिर-पला शंग्किन्धोत्यत् 

साहिल्याश्रयौभूतं वहवादि, तदत्ति यत् फलं, 

तज्जनिका या छिटाक्रिया, तदनुकलक्षतिमान् 

त्वम् इति बोधः । अथवा इतरेतरष्यले दित्व- 

वहुत्वप्रकारकपदार्थोपश्यितिमावं, समाहारे 
तु प्रल्ेकपदार्थानुगतमेकतवं भासते, न तु उभय- 

सादहित्यमेकक्रियाऽन्ययित्वरूपं भासवे। नच 

साहित्यं “सहभावविवक्वायां त्तिः दन्दरेक- 
षयोः इति व्यत्पत्तः का गतिः? इति 

वाच्छम् ; तवापन्लावुहि वि्रैवविबयत्वरूपसाहि- 

लयावगतित्वादिति। 

अथ अव्ययोमावलच्तणम् | 

समासग्रस्तत्वे सति नानाविभक्तिषु एक- 

र्पतावत्पद्त्वम् (६६) अन्ययौभावत्वम् । अच 

अव्य योभावत्व मिति ।--“अव्ययोभावत्व'” प्रधानतः प्रूयपदाधं बोघकं 

त्वह । तत परवेपदसव्यथं, एरपरमनव्ययं, तदशेन समुटरायौऽव्ययानव्यय 

ध्म्ययौोमवति इत्यव्यग्रोभावः। तिष्ठ्गप्रश्रतीनान्तु तच्मकरण- 
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पुवपटाधस्येव प्राधान्यं भासते । (६७) उपकुम्भ- 
मित्यव॒ कुम्भावधिकाल्यरेशसंयोगौोति सङ्केप 

दूति । 

अध निद्वारणम् । 

जाल्यादि-विश्चेषणष-वि शिष्ट-यहुर्मोवच्छिन्नस्य 

ताहश विशे षरणशुन्यतदमावच्छत्रव्यातत्तत्वविशिष्ट- 

विधेयवत्तया प्रतिपादनं निद्वारग्म् | 

तव॒ जातिगुगक्रियागामन्यतमेन समु- 

दायादेकदेशस्य पृथक्करणं (६८) निर्ारगम् । 

विलन्न णधसमवच्छन निरूपगं पृधक्घर णम् । एवञ्च 
यत्पद्लमभिव्याहता षष्ठौ तदुपश्याप्यतदन्य- 
पदाधसमुटाये तद्वमवच्वाभावः इति चषा 

उपस्थाप्यते इति वोध्यम् । (६<) करसे णेदाह रगं -- 

विदितत्वात् अव्ययौमावत्वं, सवाव समासलच्णानां प्रायिकत्वस्य 
श्रास्तराटौ खौकारात्। यघाक्तमभिय॒क्तः,- 

“समासस्तु चतुद्धति प्रायोवादस्तचःऽदरः | 

यीऽवं पवपदार्घादि-प्राधान्यविषयः स च॥” 
डति प्राधान्येन पूेपदार्थादि बोचकल्वलच्णविभागोऽपि प्रायिक इति 
भावः ॥६६॥ 

उपङ्गम्भसिति --“उपकुम्भं" कुम्भमसमौपे इति वाक्या: ॥६७] 
निद्वारणमिति --““जिद्वारणं” विद्चैष्यख खेतरसामान्यव्यात्रत्तधम- 

वत्वम् ;९८। 
क्रमेणेति ।-तत्र क्रमेण जातिगुण क्रियाणामुदारणानि तधा 
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नराणां त्तयः शूरः इति ्षवियान्यनर- 

निष्ठान्योऽन्याभावप्रतियोगिश्रुरतमाभिन्नः चषवियः 

नरः इति अन्वयबोधः । एवं सवत ॒क्रिया- 
गुणस्यले वोध्यम् | नराणां त्विय, 

श्रतमः इति नरसामान्यमध्ये च्षवियत्व- 

जाल्वच्छिन्ननरे शीय्यै, तदन्यनरे तदभाव 
इति भावामावान्वयबोधः। णवं गवां मध्ये 

क्ष्णा गीः सम्पच्रत्षीरतमा इति मोसामान्य- 
मध्ये छष्णरूपवत्यां गवि सम्पन्नन्चौरतमलवं, 
लदन्यगवि तद्भाव इति । एवम् अध्वगानां 

रथिनः शोघ्रगतयः इति अध्वगसामान्य- 

मध्ये रथारूढ अध्वगाः शौघ्रगामिणः, तदन्ये 
अध्वगाः नेति भावाभावान्वयधोः। 

अध एव-कारविचारः। 

तस्य व्यवच्छेद कत्वमेव शक्छताऽवच्छटक, 

व्यवच्छेदः शक्यः, व्यवच्छटो बिरहः। विशेष- 

स्वेतावान्,क्रियासमभिव्यादतस्येव-कारस्थाल्यन्ता- 
योगव्यवच्छटे, विश्चेष गसङ्तेव-कारस्यायोगव्यव- 

डि, नराणां चव्विः शूरः इत्यत्र ्तिवत्वं जातिः। गवां मध्ये 

छष्णा गैः सम्यन्र्तोरतमा इत्यत क्रषणत्वं गुणः । अ्रष्वगानां रथिनः 

प्नोत्रगतयः इत्यत्र शौघ्रगमर्न क्रिया ॥६<। 



(1 सारमञ्चरौ } 
~ - -- --- -------~----- ------- .-- ~~ ^ ~---~--------- ----^- रकन, 

~ ~ ~~ -~~ ~^ 

च्छेदे, विशरेष्यस ्गतेव-कारस्यान्ययोगव्यवच्छेद् 
शकतिर्बाध्या। ततव क्रमेणेदाहरणं-(७°) 

नौलं सरोजं भवत्येव इत्यव प्रक्रतैरन्वयिता- 

ऽवच्छद कस रोजत्वसामानाधिकर्णछेन  नोल- 

तान्वय ; तथा च, सरोजं क्रचिघ्नौलं, क्रचि- 
दनोलमपि भवतौलयन्वयबोधः। (७१) शङ्खः 

पाण्डर एव॒ इत्य्र शङ्ख पाण्डरत्वं तद्- 

योगनव्यवच्छ्श्च ; तथा च, अन्वयिताग्यवच्छेदक- 

शङ्कःत्वा च्छेदे पाण्डगत्वायोगन्यवच्छेद इल्य- 

न्वयबोधः। (ऽर) पाध एव॒ धनुघरः 
दत्य धनुधरपदं प्रक्ष्टघनुधरलक्षकम् ; तेन 
पाथं प्रक्तष्टघनुधरतवं, तदन्यद्िन् तदभाव- 
बोधः; तथाच, पाथः प्रक्रष्टघनुधरः, तदन्यो 
नेलयथः। अथवा घनुधरे पाधतादात्मायोगः, 
तदन्यस्मिन् तादात्मायोगन्यवच्छट्श्चति । 

नौलमित्था दि ।--अ्रत्यन्तायी गव्यवच्छंटै यधा-नौलमित्यादि, अलं 

सगो नोलन्वात्यन्तायोगः व्यवच्छिद्यते ॥७०॥ 

शङ्क इत्धादि ।- शद्धः पाण्डर एव इत्यतायोगव्यवच्छेदः, श्रद्ध 

पार्डरत्वाये गो व्यवच्छिद्यते ॥७१॥ 

प्रां इत्यादि ।--भ्रन्ययोगव्यश्च्छेटे यधा--पाधः एव घतुद्ैरः इत्यव 

पार्धान्यपदाय प्रशस्तघनुरदरत्वं व्यव च्छिद्यते ॥७२॥ 
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अथ (७२) सवनामपदशक्तिविचारः । 
तस्य शक्वं घटादिकं, शक्यताऽवच्छद्कश्च 

घटलत्वाद्कम् । तमानयेत्यव शक्तिग्रहपदाथांप- 

सशिति-शाब्दबोधानां घटलत्वादिप्रकाग्कल्रात् 

तेषां समानप्रकारकत्येनेव काय्यकारण- 
भावात् बुद्धिविषयत्वेनेव तेषामनुगमः। बुड़- 
विषयवत्तित्वेन  शकव्धताऽवच्छंटकानाञ्चानुगम 
इति विश्रेषः । तथा च, हरि-पदादिवन्नानाथसव, 
तात्पव्यग्रहस्तु प्रकरगादिवत्पु्सङ्ततोपस्िति- 
रिति नवौनताकिकाः। केचित् तु स्वनाम- 
पदस्य क्रचित् प्रक्रान्ते, क्रचित् प्रक्रम्यमाणे च 

शक्तिः। उभयोरनुगमकं वुहिषिषयत्वं, तदेव 
शक्यताऽवच्छद्कमिव्याद्ः । 

(७४) अथ दुव-शब्द विचारः । 

चन्द्र इव समुष्वम् इत्यत चन्द्र-पर्ट् 

चन्द्रपरम्, इव-पदं सादटश्यपर, मुख-पदं मुख- 

सव नामेति ।- वक्त्-ब डि-विषयताऽवक्छेदकत्वोपलक्रित-घर्मावच्छिन्न, 

स्वोज्ारगानुकूलवु हप्रकारविशिष्टं वा सवनामा; । सोयं वो विदधातु 
बाज्छितफलम् इत्यादौ तच्छब्द चं; ॥७३। 

अथेत्यादि ।-ग्रधेत्यारौ तत्स्य उपमायाम्, उव््रन्ञायां, वाक्याल- 

ङारे, ईषदध च शक्तिरवगन्तव्या । तल्णैपमायाम् “इवेन नित्यसमासः 

विभक्वलोपश्च" इति वात्तिकौकं नत्यसखम(सः विभक्त्यलोपश्च एतदप्यत 
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परम् । प्रतियोगित्वं संस्गः। तव॒ चन्द्र 

पदस्य प्रतियोगितया सादृश्ये, साटश्यसखाश्रयतया 

सुखे अन्वयः; तथा च, चन्द्रप्रतियोगिक- 

सादश्याश्यं मुखमिदयन्वयधौः, तन्न ; चन्द्रमिव 

मुखं प्रष्यामीत्यव दितीयाऽनुपपत्तेः, (७५) चन्द्र- 
मुखयोरभेदाभावात्। अरत एव चन्द्र-पद् 

चन्द्रसटधरे लाक्षणिकम्, इव-पटं तात्पव्य- 

गाहकं, चन्द्रयेद्ःसरदहितीधाया विश्रेषण- 
विभक्तिवेनामेदवोधकत्यात् चन्द्रसहश्राभित्र- 

मुखमदहं पग्र्ालौति साबः। निएातातिरिद्ध- 

नामाथयोमटैनास्ववनोघं पति प्रकारौभूत- 
विभक्य्धपद्ितेरलन्त्यात् ; तेन दृवार्थाम्बय- 
वोधेन षष्ठापे्तया प्रमा साघुलवार्था इति 

निष्वा्ः । 
(७६) उद् ऋय विधेयमावः । 

तव उद्ेश्यताऽवच्छट् कविध्ैयताऽवक्छेद् कयो 

त्ातव्यभित्ययते। तथा रि.“ वासर्घाविञ सम्पक्तौः' इत्यारि । उ्य्तावा 

यघा--““मुखनेणोट्शो भाति पृखचन््र द् वापरः” इत्यादि । वाक्याल- 

दारे यधा--"सवदटा क इव वा सदिष्यते? इत्याद्ि। ईषद 

यचा-““आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम्” इत्यादि 1 ७8 ॥ 
चन्द्रेत्यादि । - अ मेदान्वयवोघसयने एव समानविभक्िकत्वस तन्तत्वा- 

दिति मावः ॥ ७५ ॥ 

उदे यत्या दि ।- इइ किल “` विशेष्य विश्रेषरणयोरेका बिभक्तिः समान- 
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सामानाधिकरण्यं भासते। तेन घटो नौल- 

रूपवान् इत्यव घटलत्व-नौलदूपयोः स्रामानाधि- 

करण्यमवगाहते । एवम् उदे श्थवाचकपरदप्रयोगः 

प्रागेव कत्तव्यः, अन्यथा नौलरूपवान् घट इत्यव 
घटोदेश्यकनौलरूपविषयकबोधः स्यात् । (७७) 
किन्तु नौलरूपवदुदहेश्यकघटत्वविषयकबोध एव 
भवतोति। प्रक्ततिविक्ततिभाकै$प्ययं नियमो 

बोध्यः । यथा एको स्तः पञ्च नौका भवतिः 
दत्यव ॒दक्त-पदं हच्तारम्भकटरव्यपरं, नौका-पदं 
नीकारम्भकद्रव्यपरम्; तेन चरक्तारस्यकट्रव्व 
पञ्चनोकारम्भकां भवतीति बोधः । एवम् एकां 
सुवणं दश कुण्डलानि मवति र्य वापि बोध्यम्| 
अथ य॒पाय दारू दत्य दारुपदं दार्बारम्भक- 

लिङ्गता च" इत्युलरतिप्रमङ्गः, तया दि, एको तरच्तः पच्च नौका भवति 
इत्यादौ लिङ्क्ङ्खपादोनाम् अलन्तन्वम् । वस्तुतः, 

““विकारभावे प्रक्रतरेकं कमे यतस्ततः । 
दिकमस्व्यवस्थातो न प्र्ययययचेषटता । 

प्रक्तविद्रतवीऽपि वदो क्त्वं इयोरपि । 

वाचकः प्रक्रत; सद्धं गह्वाति विक्षतेनं तु ॥? 

इत्युक्तः “'्रक्षतिविक्तयौः प्रकषदिवव'” इति परिभाषितत्वाज्च विशेषण- 
पदस्य विशेष्यप्रदस्मानलिङ्विभ{क्रिमत्वनियमख तु प्रजछतिविक्तति- 
भावखलातिरिक्त एव विन्नयम् ॥ ७६ ॥ 

किन्तु इति ।-- तथा दि, “चनुवाद्यमतुक्तोव न विधेयसुदौरथेत्” इति 
स्मरणादिति भावः ॥ ७७॥ 

& 



[६8] सारमञ्चरो। 

मानन्तय्यम् १ पतनानन्तरमेव भनत्कारादुप- 

लब्धे रिति वाच्यम् ; (८°) भानत्कारादयनन्तरमपि 

पतनादिसच्चान्न दोषः इति निष्कषेः । 

अथ नञजयथकथनम् | 
तच नञः (८१) संसगभावोऽन्योऽन्याभावो 

वा अधः । तवायं नियमः+ -यव विगरेष्यविशेष- 
ययोर्भावान्वये अभेटान्वयवबोधः, तवेवान्योऽन्या- 
भावो नजा बोध्यते। यथा अयं घटो नोलः 

इत्यत्र भावान्वये नौल-घटयोरभेदो भासते, 

नायं नोलो घटः इत्यत्ाभावान्वये घटे नौल- 

भेदो भासते। अत एव “यजतिषु येयजामहं 

करोति नानुवाजेषुःः इत्यत अनुयाजभित्रेषु 
यजतिष्वव येयजामहस्य कत्तव्यता भासते । यच 
तु प्रतियोम्यनुयोगिनोभवान्वये मदो भासते, 

तव संसर्गाभावो नजा बोध्यते। वथा भूतले 
घटः, म भूतले घटः, पचति चेचः, न 

मनत्कारेत्यादि । - सत्यं पतनानन्तरमेव भनत्कारादोनामुपलस्धि- 

रिति, किञ्च पतनादिक्रियापरिनिष्यत्तः पूवं मपि भनत्कारादिरुपलभ्यते, 

तदपेक्षया समोचोनमानन्तय्ये यघोक्तेषु ॥ ८० ॥ 

संसगत्यादि । -ग्रसौ किल संसर्गाभावस्िधा, तधा दि- 

“प्रगमावस्तधा ष्वसोऽप्यत्यन्ताभावः एव च | 

एवं व विष्यमापन्रं संसर्गाभाव इष्यते ।* इति । ८१॥ 



सारमन्चरो । [६५] 
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पचति चेः, चेवस्योटनं, न चेवस्योदन- 
भिव्यादो भूतलादावनुयोगिनि घटक्षतिखत्वानां 
भावान्वये भेदो भासते। अभावान्वये तेषां 

संमर्गाभावो बोध्यते ; तेन भूतलहत्तित्वाभाववान् 
घटः, पाकानुकूलक्तल्यभाववांश्चेवः, चेचसम्बस्ि- 
त्वाभाववदादनमिव्यन्वयवोघः । अवापि विर्चेषः, 
--यतानुयोगिनि नामाथप्रतियोगिकसंसर्गाभाव- 
बोघः, तवावश्वमनुयोणिपदे सप्रम्यपेत्ता कार्य्या ॥ 
अत चाभावान्वय अन्वयिताऽवच्छदटकावच्छिन्र- 

प्रतियोगिताजलवं व्युत्यद्या भासते । नीलघटवति 
भूतले न षटः। पष्वंनौलो घटो न घट इल्य- 
प्रतोतेः। एवं पौतघटदति न नौलघटः, पौतघटो 
न नोलघट इल्यादिप्रतौतेश्च | 

यवर तु सामान्ये विधिनिषेधो वा विज्ञ 
निषेधो विधिश्च, तच सामान्यख विग्रेषेतरपरत्वं 

कल्पाते। “पदार्थान्तरसाक्राङ् विशेषमपहाय 

तदितरमेव सामान्यमन्वेतिःः इति व्युत्पत्तेः । 

यथा ब्राह्मणेभ्यो दधि दातव्यं, कौण्डिन्याय न 
दातव्यम् इल्यव बाद्यगसामान्यस्य कौणिडिन्ये- 
तरपरत्वं भासते । प्रकते तु ब्राह्मणमामान्यं 

दधिदाने साकाङ्क, कौण्डिन्यस्तु तदभावसाकाङ्ग 



[६९] सारमध्चरौ | 

इति सामान्ये तदितरपग्त्वं कल्पाते। णं 

ब्राह्मणेभ्यो दधि दातव्यं, तक्रं कौण्डिन्याय 
इत्यत दध्यपेन्नया पदार्थान्तरं तक्र मिल्यतो नाद्यख- 

सामान्यस्य तदितरपरत्वं भासते । तेन कीरण्डि- 

न्यस्य ब्राह्मणत्वपुरस्कारग दधिदानं न प्रसज्येत । 

अत एवाच इयं व्य॒त्फत्तिः बिश्ैषविधिनिषेधयोः 

सामान्यनिषेघ विध्यनुन्ञाफलकत्वमिति। णवं 
“मा हिस्यात् सर्वा भूतानि “्राग्नेय्या पेतं 

कछागललमालभेत'दलयवापि डिसासामान्यं निषध- 

साकाङ्गम्। हिंसाविगरेषस्तु विधी साकाङ्गः। 
{ (~ क्य । २ हि १५. 

अतो हिसासामान्यस्य वप्ेतरपरत्वेन वेघेतरहिस- 

वानथद्ेतुरिति निष्कषः । एवं नजः क्वचित् 
(घर) प्रसज्यप्रतिषधे शक्तिः, क्रचित् लक्षणया 

(८द)पव्यद्ासबोधकत्वञ्च। यथा-“एकादणश्चां न 

प्रसञ्यति | -“"प्रसञ्य?प्रसक्ि सम्पाद्य+शआ्ररो.५ति यावत, “प्रतिषेघः"? 

अ्न्ताभावे “प्रसक्त डि प्रतििष्यतः' इति न्यायेन आरोपितप्रसङ्स्येव 
निषचः, तेन वायौ रूपं नालति इत्यादावपि वायो ङूपारोपे क्तत्वेव 

निषेधो नजा वोष्यत इति विवेकः । तघा च- 

‹“ अप्राधान्यं विघर्यलतर प्रतिघ प्रधानत । 

प्रसज्य प्रतिषेषोऽसौ क्रियया सह यत्र न् ]”› इति ॥ ८२। 

पथ्युदासेति :- 
“प्रधानत्वं विधेयत प्र तिषेधेऽप्रचानता । 
पश्युदासः स रिक्नेयो यवोत्तरपरै न नङ 1१ { टे ॥ 



सारमञ्नरो । [€७] 

मुञ्च त" इलव भोजनस्य रागत एव एकाद्श्या- 

मपि प्रसक्तौ तत्मतिषेधो बोध्यते । “एकादशौ- 
भिन्नतिधौ सुद्चीत'"इति प्यंदासविधिः ; भोज- 
नस्य क्ेवलरागप्राप्तत्वात् कथं पय्यदासः ? दितौयं 
यथा--““तअरय ग्राद्वममास्यायां पिढभ्यो दद्यात्” 

इत्यादि सामान्यशास्त्रं, तदनु “रात्रौ ग्राहं 
न कुर्बोत सब्ययोरुभयोरपि!"इति विशरेषनिषेधस्तु 

पय्यदासविधिः कल्पाते । तेन राविसस्येतरा- 
याममावस्यायां पिढभ्यो दयादिति पय्यंदासात् 
लमभ्यते। न तु निषेधविधिना गाविसस्याधि- 
करगकश्राद्ं निषेघोऽवगम्यते, सामान्यश्राद्स्य 

राविसब्ध्यांभे कत्तव्यताऽऽपत्तेः । एवं “न सगोवां 
न समानाषंयौं भार्य्या विन्देत""इत्यादौ यदाच 
परिवेदनस्य शास््रतः प्रातिस्तदा प्य दासः । 
यदातु रागतः प्राप्चिस्तदा प्रसज्यप्रतिदधेघ एवाव- 

गम्यते । चित्त “अरतिरते षोडशिनं श््लौया- 
त्रातिराचे षाड़शिनम्'* इतिवत् अवापि इच्छा- 

विकल्प इति वद् न्ति, तन्न ; तच नजः तुल्यबवल- 

त्वात्; च तु सामान्यविेषभावैनातुल्य- 
बलत्वादिति निष्कष; । 
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अथ वेघहिं सा-विचारः । 

“मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति सामान्य- 
शासम् ; “वायव्यं ष्वतं छागलम्(८६)अालमेत' 

इति विशेषशास्लम् । अव हिक्षायां विधि- 

निषघयोरवस्यानेन विरोधात् (८५)सामान्यशास्तं 
विशेषशास्तेण वाध्यते । विरोधे हि बलौयसा 

दुबल बाध्यते । (८६) विशेषशास्वन्तु वलौयो 
निगवकाशत्वात्, सामान्यशास्त्रं दुबलं सावकाश- 
त्वात् ; तेन सामान्यशास्वस्य वेधेतरपरत्वम्। 
न खलु सवेभूतदहिंसाभावविषयकं कार्य्यम् दति 
निषेधः, विध्यथस्य बाधकं तिना अग्नौषोमीय- 

पश्वालम्भनविषयकं कार्यं विध्यथं उपपदे 
इति मोमांसकाः। नन्वेवं “श्येनेन अभिचरन् 
यजेत'* इत्यत श्येनस्य शचवधरूपेष्टसाघधमत्वम् 
“अभिचारमूलं कम च! इति मनुनोपपातकमध्य 

प्ादादनिष्टसाघनववञ्चावगम्यते, तदेतत कथम् 
नन ४ --~ ~क 

अआलमतेति ।- “लभत” इन्यादित्यधः ॥ ८४ ॥ | 

सामाग्येत्यादि --ब्रल हि बलावलविघानं यथा-सामान्यविधि- 

सत्सगः, विगशेषविधिरपवादः, “उक्बर्गापवादयोरपवादविधिषैलवान्"” 
द्ति। ८५॥ 

वित्िषेव्यादि ।--पिभरैषविधेरेकरेशमातनिबन्तया अनन्या 
रवकाशराडित्यमिति 1८६। 
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उपपदयते ? इति चेत्, न ; जाततायिनमायान्तं 

दन्यादेवावि चारयन्" इव्येकवाक्यदया अआत- 
तायिस्यले इष्टसाधनत्वम्, अमाततायिषश्यले तु 

उपपातकलत्वेन बलवद् निष्टसाघधनत्वमिल्यविरोधः 

कल्पयते, ““पदार्थान्तरसाक्राङ्गं विग्रेषम्'' इति 

न्यायात् । तथा च, वेधेतरहिसाया एव 
नरकजनकत्वमिति कल्पाते। टौकाल्लदा चस्यति-~. 

भिश्मते तु सामान्यविशेषशास्ठयोन विरोधः, 
भिन्नविषयत्वात् । तधा हि, “मा हिंस्यात्" 
इति हिंमाया अनधडेतुता ज्ञाप्यते । “वायव्यं 
प्तं छागलमालमेत'* इति विशेषशस्वेण तुं 
हिसायाः क्रतूपकारकत्वं बोध्यते । (८७) अरत एव 

अत एवेत्यादि ।-- अत यथाऽह कौमुद्या--“ट्ष्टवदानुगविकः, स 

दा विगरदिक्तयातिश्ययुक्तः' इत्यादि । “अर्वश डः" सोमयागादौ पशुवौलादि- 

बघसाघनता। यधा स्म भगवान् पञ्चशिखाघाय्यैःः--““स्वल्पखडरः 

सधरिदारः सप्रत्यवमषः' इति। ““खनल्यसङ्रः ज्यो तिष्टमादिलन्मनः 

प्रषानापूेख् खल्येन पशु हिंसादिजन्मना अ्नघडतुना अ्रपूवेख सङ्गरः । 
""सपरिदहारः” खल्पेनापि प्रायश्चित्तेन परिडत्त शक्यः । श्रथ प्रमादतो 
यदि प्रायथित्तादिकं नानुष्ठितं, तहि कमंविपाकसमये च सुतराम् अ्रनध॑म् 
उत्पादयति । “सप्रत्यवमघः'' प्रत्यवभषय सदष्णुतया सद वत्तते द्रति 

तधोक्तम् । यधोक्तमभियुक्तै,-“खष्यन्तं दि पण्सम्भारोपनौतस्वगेसुभा- 

मदहाद्ृदावगा हिनः कुश्लाः पापमातरीपपादितां इःखवल्िकणिकाम्” 

दति ॥ ८७। 



[७०] सारमङ्जसे | 

बंधहंसाया आप नरकञजनकत्व क्रतूपकारकत्वञ्च 
कल्प्यं, न॒ तु खगछ्नकत्वं, किन्तु क्रलोगेव 
खगेजन कत्वं, तत्तदिरेषविष्यभिधानात् । 

अथ श्विनरूपंणम् । 

“सत्तत्पद् बोद्धव्यत्व-प्रकार क-भगव दि च्छाविष- 

यत्वं वाच्यतवम्"” इति न्यायलच गम् । “अथ 

प्रतीलयनुक्रूलपदपदाथ सम्बन्धव्यायारः शक्तिः? 
इति काव्यप्रकाशे “अधप्रतिखरद्नानुकूल- 
सम्बन्ध विशेषः णक्तिः'इति नेयाधिकाः। शब्दानां 

मुष्यव्यापारः शक्तिः, व्याप्रियते अभिघौयते 
शब्दैरर्थाऽनेनति। साच “व्रश्माच्छन्दादयमर्थो 
बोदव्यः'*इति द वरेच्छाबिषयत्वम् । आधनिक- 
सद्घतिते तु आधुनिकसङ्गत एव शक्तिः, अथवा 

तवापीभ्वरेच्छा वत्तते। सर्वतैव ईष्वरच्छा- 
विशेष एव शक्तिः इति निष्कर्षः। सा च 
जातिविशिष्टे एव, जाती, व्यक्तौ, वेशिष्टये च 

शक्तिः कल्पाते, विशिष्टस्येवान्वयवोधात् । तचरं 
जातेः प्रकारतया, व्यक्तेविशेष्यतया, वैश्यस्य 
संसगतया, पदेनोपस्थाप्यता इति नैयायिकाः, 
नेयायिकमतेऽपि घटत्वविशिष्टे शक्तावपि घटलत्व- 

मपि तदथः; तेन खार्थादन्यरूपेण ज्ञाते 
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चक्चणा भवति । केषाञ्चिन््रते तु व्यक्तावेव 

शक्तिः, जातिरवच्छट्का व्यक्तेरननुगतत्वात्, 
जाल्यवच्छेदेन व्यक्ती शक्तिग्रहपदार्थोपश्ितितः 
शाब्द्बोधादिति। मौमांसकासतु जातावेव शक्तिः 

लाघवात् ; व्यक्घेरन्वयवोधस्तु नातौ शक्तयनु- 
भवाटेव इति वदन्ति| अथ अकारादिपञ्चा- 

शद भां प्रलेकं कुच णक्तिः १ न तावत् तेष्वेव, 
अभेदेगेष वाच्याचकभावाथादात्, (ल) किन्तु 
एकाच्रकोषोक्तवासुर्वादिष्वेव शक्षिरिति 

निष्टवः। यडा तु पदशक्तिः पदाय ख्यते, 
तष्टेव पटः पदार्घानामनुभवः, तदनन्तर 

प्राब्दनोधक्ाक्ते पट्श्रवकं, ततः भ्रक्तिष्ारणं, ततः 

प्रदाघश््मरशं, ततः शाब्दबोध इति | 

अथ गक्तिमराहक्ागरयसम् । 

“शक्तिगदं व्याकरगोपमःन-कोषषाप्रवाक्लाद्ाव- 

हारतश्च। वाव्छस्य शैषादिटतेबद्न्ति साचि- 
ध्यतः सिदपद्सख् छदाः ॥' तक्दाहरण-- 

किन्चित्यादिं ।-एकाक्तरकापे प्रत्येकशो वर्णनां वाचकन्ठं, तधा 
च दिद्धानमुदाद्धियत,- 

'“अकारो वासुरेवः खयःदाकारथ्च पितामद्दः। 

दकार उचत कामो दत्योरौक्रार उयत ।"दूत्याटिपत् ।त्स 
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व्याकरणेन धातुप्र्ययप्रक्तौनां शक्तिग्रहो जायते 
यथा-पाचक इल्यादिः। उपमा यथा-(८€) 

गौरिव गवयः इत्यादो उपमानेन गवय-पदस्य 
गोसादृश्यविशिष्टे शल्लिग्रहः। कोषेण पर्य्याय- 

पद्-नानाथपदानां तत्तदर्थेषु शक्तिग्रहो भवति । 
अआप्रवाक्यन यथा- पिकः कोकिलपद्वाच्य 

दल्यादिगां कोक्िल-पदटस्य पक्षे शक्तिग्रहः । 

“स्ाप्रश्च'' प्रक्ततरार्ायमोचरवधाधन्ञानवान् | 

(€ ०) व्ययहारेण यथा--प्रयोजकहद्ेन घट- 

मानयेत्य्त, तत् भुत्वा प्रयोज्यत्ष्न घट ्ानोतः, 

गो रिषेत्यादि [--गलकरम्नःसादिभु-चचत्टऽपि मोसदृशव दुलघमवच्ं गव- 
यत्वम् । “साटग्वं” चनि तह्रतमूयोघ्भवच्छम् ; यद्यपि गवये गलकम्बलादि- 

नास्ति त्ाऽपि गो पट वद्लधमव्च्चमस्येव । ` तधा च, केन चिद्(रण्य फेन 
ग्रामो प्रलयु्र-मोसदृण्ये गवयपदवाच्यः इति। अध तैनेव ग्रामौोयोन 

कटा चिद्रववरमवसोक्य यद्वनारित गवप्रोऽयमिति तदैवोपमितिक्नान- 

साध्यमिति स्म् \ ८८ ॥ 

ग्यवद्हारे रत्य! दि !-“'लःकानासुपचःरः ग्यवद्ा्रः, तस्मादनुक्तस्थापि 

ग्रहणस्य सिद्निवर्तिव्या” इतिदृगः। तथात्वं दि निपाताव्ययोप 

सर्बकार ककालस हास्ये पादटौनामवगन्तव्यम् । ततोद्ाद्रगं वथा- 

इरौतक्यः फलामि । अत्र दि फरष्वपि स्त्रियां सिः । खलतिकं 

वनानि इत्धत्र वनानामेकयवनान्तमेव गाम। ग्रब्टानामेकाघेऽपि 

लिङ्गवचनभेदो दृष्यत, यदया-्ापो 'जलम्; दाराः कलते 

भार्यां इति । अल्ला ट्यः, - 

“वेदिकालो{किकन्नेड ये पथोक्तासलयेव ते। 
निर्णैतकछस्तु विदे प लोकात्तदःनसङ्कदः "| ५० ॥ इति। 
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तदवधाय्य पाष्वस्यवालो घटानयनरूपका्यै 
घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमिल्यवधारयति + तदन- 

न्तरं पटमानयेति वाक्वात् पटानयन्रूपं काय्य. 
परटमानयेति शब्दप्रयोज्यमिल्वघारयति। तदन- 

न्तरं घटपदं घटे शक्तं, पटपदं पटे शता, घटे 

दितीयाविभक्तिः कमंतायाम्, यङपूव-नो-पद्- 
मानयने.हि-पदं क्रतौ शक्तम् इति विच्छिन्नशक्ति- 
ग्रहो व्यवहारेण जायते। वाक्छशेषात् यथा-- 

“यवसयश्चरुभमवति'' इति श्रुतौ यव-पदस्य दोघ- 
शुक विेवे शिष्टानां, कङ्गो च म्तेष्कानां प्रयोग- 
दशनात् यवपदाथसन्दहे--“वसन्ते सवशस्यानां 
जायते पवशातनम् । मोदमानाश्च तिष्टन्ति यवाः 

कणिशणशालिनः ॥* इत्यादि वाक्यगेषादौघशुके 
एव शक्तिग्रहो जायते । विवरणाद्पि यघधा-- 

“विवरणं? शब्दान्तरेण तद्थकथमं, घटो नास्तौ- 
व्यस्य कनसो नास्तौव्यनेन घटपदस्य कलसी 

्रतिग्रहः। एवं साच्रिष्यादपि यथा-इह 
सहकारतरौ मधुरं रोति पिकः दत्यव प्रसिद- 
सहकार-पद सात्िध्यात् पिक-पदस्य कोकिले 
शक्तिग्रहो जायते । 



[७४] सारमञ्चरो । 

अथ शब्द्विचारः। 

(€ १) स च हिविधः, वर्थात्मको ष्वन्या- 
त्मकश्चति। तव वर्णात्मक एव साधुशब्दः 
सोऽपि दिविधः, वाचको लाच्षगिक्षश्चेति \ 

वाचकोऽपि चतुविधः-- यौगिकः, रुूटःयोगरूढः, 
योगिकरूट्श्चेति भेदात् । यव समुदायश्क्ति- 
नेर वेद्ये णावयवश्रत्येव पटार्थोपग्यितिः, स एव 
यौगिकः। यथा--पाचकादिः, पाककर्तत्वादि- 
पुरस्कारेण उप्रश्िलिः। यवावयवशक्तिनेर- 
पेच्येण समुदायशत्येव प्रदार्थोपस्यितिः, स एव 
रुट्; । यधा गो-मण्डपादिः, मण्डपानकत्तरि तु 
मग्डप-पदं लाच्च गक, देवश्डेतु रूढम् । यचतु 

सरवयवशक्तिसापेच्येण समुटायश्क्या प्रदार्घाप- 

स्थितिः, स ए योगरूढ: । यधा-पङ्जादिः, 

पद्गजनिकत्तपद्मत्वमेव शक्य ताऽवच्छेद कम् । यव 
तु कैवलावयवग्क्तया कुमुटोपस्ितिः पद्मोपसि- 
तिर्वा, तव पङ्ज-पदं लाक्षणिकमेव। यवत् 

यौगिकार्थ-रव्यर्थयोः युगपरत-खरातन्तरारोपस्यितिः 

स चैति ।-वेयाकरणमत तु स शन्दः षड्धिः। तधा दि- 

$“मुख्यो लाक्षणिको गौ णः शब्दः स्याटौपशारिकः । 

प्रोगि क्र योगरूदृश्च शब्द; पोट निगद्यते ॥” दति ॥ ९१। 
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स योगिकरूटृः। यधा--उद्धिटादिः, तेन युगपदेव 
उभयशक्या उभयोपद्यापकत्वम् । ऊद मेदन- 

कत्तत्वरूपेणावयवशत्तया तसगुल्मादिः, समुदाय- 
शक्या योगविशेषश्च बुध्यते । स वाचकः 

पुनश्चतुविघो भवति, द्रव्य-गुण-क्रिया-जातिमेदात्। 

धा--“डत्यः काषटटमयो दस्त, डविल्यस्तन््रयो 

सगः" इत्यादो डिल्य-डवित्यादि-पदं कैवलं 
द्रव्यवाचि, नोल-पौोतादि-पदं गुणवाचि, अध्वग- 

पाचकाट्-पदं क्रियावाचि, घट-पटादि्-पदं 

जातिवाचि । 

अथ चतुविधवाचकलक्षणम् । 
समुदायशक्तिनेरपेच्येश अवयवशक्तिमत्पदतवं 

योगिकत्वम् । यथा--पाचकादिः। अवयवशक्ति- 
नेरपेच्येण समुदायशक्तिमत्यदत्वं॑रूढत्वम् । 
यथा--गो-मग्डपादिः। अवयवशक्तिसापेच्च- 

समुदायशक्तिमत्पदत्वं योगरूटत्वम् । यथा- 

प्रङ्जादिः। खतन्वोभयशक्तिमत्पदत्वं यौ गिक- 
रुटृत्वम्। यथा--उद्धिदादिः, उद्घ मेद नकत्ततवं 
थोग विशेषवच्वञ्च बोध्यते । 

भथ वाचकलच्णम् । 

साक्तात् सङ्गतितं योऽयमभिधत्ते स 
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वाचकः । अस्याथः,-सद्धतितमयं यः “सात्ता- 

दभिधत्ते' अव्यवधानेनोपरस्थाप्यति, स ए 

वाचकः । अस्प्माच्छब्दादयमर्थां बोद्धव्य दल्यदेशनं 
सङ्ेतः, तेन इष्वरसङःताधुनिकसङ्गतयोः 
सद्कहः । ईभवरसङ्कतितो घटादिः, आधुनिक- 
सद्घतितो मेचादिः । लन्नगया तु योऽथः समुप- 
स्याप्यते स लात्तगिकः ; तेन साचात् तस्योप- 

स्थितिः, मुख्याध॑वाधादिसहक्ततत्वात् } ठत्तिः 
दविधा, शक्तिः लक्षणा चेति। शतिनिरूपिता, 
ददानो लक्षणा उच्यते । तथा च, लक्तगात्सक- 

वतिमत्पदत्वे लाक्षणिकत्वम्। सा च ल्नणा 

यथा-- 
“मुख्याघवाधे तद् योगे, रुटितोऽथ प्रयोजनात् । 
अन्यार्धो लच्यते यत् सा लक्तगारोपिता क्रिया ॥' 

अस्याधः--मुष्याधवाध-तद्योगयोः सतोः 
(सच्वात्)रूट् निमित्तं प्रयोजननिमित्तं वा “यत्” 

यया दच्याऽन्योऽ्ोँ ““'लच्तेः' उपस्थाप्यते, सेव 
वत्तिलंक्षणा । सेव च लक्षणा मुख्याधसम्बन्ध 

एव । सच सम्बन्ो यटा पदस्यान्यपदा्ें 

खहीतसदेव पदसम्बन्धपटार्थानामनुभवः, तदन- 
न्तरं शाब्द बोधकाले पद श्रवशं, वत्िस्मरणं, तया 
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पदटाधस्मरगं, ततः शाब्दबोधः । सा च क्रचित् 
रूट्ितुका, क्रचित प्रयोजनहेतुका च \ 

“आरोपिता क्रिया आरोपितशब्टव्यापारः) 

तव रूट्डैतुका यधा--कमणि कुशलः इत्यव 
मुष्यायस्य दभग्रहणादेव योगे विवेथकत्वादौ च 
तत्सम्बन्धसत्वे काय्यनिपुणे लक्षणा “रूटितः"” 

प्रसिदधः। यव तु पदान्तरसमभिव्याहारं विना 

सार्मञ्रो । [७७] 
[षे । 

कीवलकुशल -पदं प्रयुज्यते, तच्रावथव शक्तया कुश 
ग्रह णकत्तरि शक्तिरिति वोध्यम् | एवं देव-पद्- 
समभिव्याहार विना यव मण्डप-पदं प्रयुज्यते, 

तव अवयवश्क्तया सरूडपान क्तरि शक्तिरिति 
बोध्यम् । प्रयोजनहतुका वघा--गङ्गयां घोषः 

प्रतिवसति इत्यव मुश्याधस्य निवासस्यायोगे 

सा मोप्यात्मक-तत्सस्बन्धे सति तौर लक्षणा 
शेत्य-पाजनत्वादिप्रयोजनात् कल्याते। गङ्गातटे 
घोषः प्रतिवसति इत्यदौ तु तादशप्रयोजना- 
नवगतेनं लकचणाद्रः त्रियते। यवतु रूढिं 
प्रयोजनन्च विना लक्षणा क्रियते, तव गौणी 
लघ्चणा; यथा-अग्निर्माणवकः, गोर्वाहिक 
इ्यादो सादृश्ये लक्षणा । लक्ष णावौजन्तु क्वि- 
दन्वयानुपपत्तिः, कचित्तात्पथ्यनिुपपत्तिश्चेति। 



[७] मारमञ्चगे | 

यथा-मञ्चाःक्रार्थन्ति दथयादा अरतनसय मञ्च 

क्रोशनान्वयानुपपच्या मञ्च-प्देन मञ्चस्यपुरुषे 

लक्षणा । एं कुन्ताः प्रविशन्ति इत्य वान्वय- 

सत्वेऽपि ताव्पर्थ्यानुपपच्या कुन्त-पदेन कुन्तधरे 

सक्षणा इति प्राचौनाः। नव्यास्त॒ सवच तात्य- 

ययानुपपत्तिरेव सक्षणाया वौोजमिति। साच 
पुनलंक्षणा द्िविधा, अजहत्खार्था जहत्छार्था 
च। काकेभ्यो दधि रच्यताम् इलयाट्ावजहत्- 

खार्या; तेन माक-पदं दध्यपघातकपरं, 
लच्यताऽवच्छेद् कट्ध्यपघातकतेन काक-कुकुरादि 
सबमुपरस्याप्यते काकप्रदेन। एवं गङ्गायां 
घोषः इत्यादो जहत्छार्थां एव, तेन गङ्गापदेन 
तौरमेवोपस्याप्यते । 

अथ वोप्याविचारः| 

तववोष्पा'"व्यापकता, तदभिधाने द्विवचनं 
साधु तव यत्पदख दिरूकिः, तदर्थावच्छट् कता- 
निहपितसमभिव्याहृतपदोषद्याप्यपदाधव्यापकता 
बोध्यते । यथा--एरे गरे अश्वाः इत्यादो खह- 
पदं गहेकदेशपरं, तेन यहत्वसमानाधिकरणा- 
त्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमग्बेष ॒बोध्यते। एवम् 
“अप्रवयुक्-क्वष पक्वे तु ग्रां कुरव्याहिने दिने 



सारसल्ःरो । | [७९] 

इत्यव दिन-परदं तिधथिपरम् ; तेनाप्वयुकछष्ण- 

पर्तोय-तियिल्-समानाधिकरगणाल्यन्ताभावाप्रति- 
योगित्वं श्राद्धं भासते। एवम् 'चअहरहः सन्ध्या 

मुपासौतः' इल्यच अहः-पदं सब्यावन्द्नयोग्य- 

काश्चवयपद, तथा च, तत्ततकालोपाधिम्चिष्ठा- 

भावाप्रतियोगित्वं सख्यावन्टने भासते । 

अथ श्ब्द्बोघान्तरम् । 

अत्मनः पुचर्थिच्छति दव्यायथं “सुप 
आत्मनः क्वच् ' (२।१।८ पा०) इल्याद्ना क्यच्- 

प्रयः ; तेन पुदोयतोल्यादि सिद्धम् । तथा 
च, पुच-पदात्तरक्च्-प्र्ययस्य च्त्सम्बयिपुत्च- 

विघयिखौ दच्छाघः । आख्यातस्याश्रयत्वं, तदुपरि 
आश्रयत्वं संसगः, तैनात्मसम्बस्ि परतच्तविषयकच्छा- 
यत्वा्य इति शाब्टधौः। एवं भारीयति, 
पयस्यति, राजौयति दत्याटौनाम् अपि । 

अतेवाथं काम्यच्-प्रत्दयोऽपरि साधुः, देन पुच- 

काम्यतोल्यादिप्रयोगः आत्मसम्बथिपुत्चविषयके- 

च्छाश्यत्वायं दति धौः | पुत्तमिवए्वरति ल्यम् 
इत्यथ “उपमानादाचारे *(२। १।१०पा०)इत्यादिमा 
क्वच-प्रत्ययः; तेन पुजौयति त्यमिति 
सदम् । “च्राचारः” आचरं, व्यवहार इति 



[८०] सारमञ्जरो | 
--- -- ~~ ~----~-----~ ---- =-=: < < -- -------*---~---- --~~ ~~~ -- ---- ------~----~----~ 

यावत् ; तेन शल्यविषयक-पुचतल्यव्यवहा रानु- 

कूलक्षल्ाश्रय इति शाब्दधीः । एवं खर आत्मानम् 

श्रभ्वमिव आचरति इव्यय “सवप्रातिपदिकार्थभ्यः 
किप वा वक्तव्यम्" इत्यनेन क्वड-प्र्ययलोपः ; 

तेन अप्रवति खर दूति प्रयोगः अभ्वतुल्य- 

व्यव हारानुक्ूलक्षव्याश्यः खर इति शाब्द्धोः। 

एवं प्रभवति शलयः, रिपवन्ति मिवाणि इल्यादि 

सिद्वम् । अधिकरगषच्या आरचारेऽपि क्छच्- 

प्रल्यथः । (€ र) प्रासादौोयति कृष्यां, प्यङ्ञीयति 

मञ्चके, तेन कुटोरविषथकप्रासादाधिकरणक- 
व्यवहारानुकूलक्षत्याश्रय इति शराब्दघौः। दडः 

शिशुमिवाचरति इत्ययं “कन्तः कवडः सलोपश्च” 

(२।१।११पा०) इति क्वङ-प्रलयः ; तेन शिशू- 

यते हदः, शिशुतुल्यव्यवहा रानुकूलक्षल्याखय इति 

बोधः । एवम् एरण्डोऽपि द्रमायते, काकोऽपि 

गरुडायते इत्यादि सिम् । 
अध एकादिसहयाशब्द्ः । 

“एकं दश शतञ्चेव सहखमयुतं तथा । 
लक्षञ्च निवुंदञ्चंव कोटिगदेदटरेव च ॥ 

ग्रासादौयति दत्यारि ।- अतर 

^प्रासादोयति यः कुर्य्या परय्यङ्ोयति मश्च । 

तख सन्तोषशौलख पृलजिकाऽ्यष्सरायते ॥” इति पद्मनाभः } <२॥ 



सारमञ्चरो । [८१] 
------ ------ ~~ ----- ------------- =-= ~= => 

न्दं खर्वो निखवश्च शङ्कपद्मो च सागरः । 
अन्यं मध्यं पराञ्च द शदया यथोत्तरम् ॥'° 
तवा्टाद शशब्दान्तसङ्याशब्दाः सङ्गा विशिष्ट 

एव शक्ताः, कैवलसङ्कयो पस्यितिः लच्णयेव इति 
बोध्या । (६३) ऊनविं शत्यादेस्तुभयवेव । तच 
विशेषः.--यच सामानाधिकग्ण्येनान्वयः तच 

स्यावि्िष्टे,यव तु बेयधिकरण्येन तब सद्याया- 
मेव ¦! ऊनविंश तिर््ाह्मणाः ब्राह्मणानासूुनविशति- 

रिति बोध्यम्। तवापि विशेषः, एषां विशव्यादि- 

शब्दानामेकवचमान्ततेव । (४) यत तु दित्व- 
बहुत्वं तात्पथ्यविषयं, (< ५)तव दिवचनादिकमपि 
प्रयोज्यम् । एवम् ए कादि चतुरन्ता वाच्यलिङ्तया 

विप्र॒ वत्तन्ते, पञ्चाष्टयस्तु सवेदा अजहक्िङ्गाः । 
एवम् एको ब्राह्मणः इत्य जातिपुरस्कारेश 

अनवविंशत्यादेरित्यादि --विंश्यादिः सदेकत्वे सर्वाः सद्घयय- 

सङ्खगायोः'? इति कोपवचनात् ऊनविंशत्यादिसङ्कवा्ब्दस्य सङ्धये सङ्याने 

च श्रक्तिरवगन्तव्या, एकव चना7न्तता च ॥ ९२३ ॥ 

यत्रत्या दि ।-नात्पय्यविषयमित्यनन्तरं विंश्रत्यादिश्न्दानाभिति 

सेषः ॥ ८8 ॥ 

तत्रेत्यादि ।--विप्राणां दे विंशतौ भोजयेत्यादौ विंशत्या दि गश्न्दोत्तरं 

दिवचनादिप्रयोगः साधुरित्यथः ॥ < ॥ 

इति श्मौ्ाश्ुबोधविद्याभूवणविरचिता सारमञ्जरोव्याख्या समाप्ता | 



[८२] सारमञ्चरौ। 
=-= ------ ~ -----~---------------~--------~- 

क 

ब्राह्म गमावोप्ि ताबेक-पदं साधकम् दहो 
ब्राह्मणौ इत्यव द्दि-पदं दतबोधाय साधकम् । 
“वयो ब्राह्मणाः, चत्वारो ब्राह्मणाः, पञ्च षट् बा"? 

इत्यादौ तु बहुवचनेन बहुत्वावच्छिन्रत्राह्मणोप- 
सितौ, विचतुरादौनान्त॒ तदट्व्यावत्तकतया 
साथेकात्वमेषेति निष्कषः । 
आलोच विविघग्रन्यं विचाध्य च पुनः पुनः। 

क्रतयं जयक्षष्यन शब्दाथसारमघ्नरो ॥ 

॥ (ह समाप्तोऽयं गरन्यः। ‰ 








